
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum 
 2019-04-03   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum: 2019-04-03 
Anslaget sätts upp: åååå-mm-dd  Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

    

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn B-huset plan 3, lokal: Örngrund, 2019-04-03 kl. 15.00-17.30 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M) ordförande 
Tommy Cumselius (M) 
Bengt-Göran Petersson (KD) 
Klas Rydström (SD) 
 
Ej tjänstgörande 
Patrik Isestad (S) har anmält förhinder   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
   
   
   
   
   

Övriga deltagare 
Jonas Karlsson näringslivschef, Linnéa Gustavsson tillväxtstrateg, Nina Munters tillväxtstrateg och  
Eva Ryman kommunsekreterare 
 

Paragrafer 
§§ 11 - 17 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2019-04-15 kl 11.00 
 

Underskrifter 
 
 
Håkan Svanberg (M)   Tommy Cumselius (M) 
ordförande   justerare 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning              Sida 
 
   
11. Fastställande av dagordning 
12. Rapport från Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 
13. Processen framåt med ny näringslivsstrategi – stopptider och medskapare 
14. Diskussionsunderlag till ny näringslivsstrategi  redovisning och diskussion 
15. Tillväxtavdelningens planerade företagsbesök – information och beredningens beslut om deltagande 
16. Tid för beredningens sammanträde i juni 
17. Övriga frågor 
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§ 11/19 
 

Fastställande av dagordning 
 
Näringslivsberedningens beslut 
Beredningen fastställer dagordningen för dagens sammanträde.  
 
Dagens sammanträde 
Bengt-Göran Pettersson (KD) anmäler att han önskar ta upp fråga om Ung företagsamhet. Frågan tas 
upp under punkten övriga frågor. 
 
Ordförande Håkan Svanberg anmäler att från och med nästa sammanträde tillkommer en punkt i 
dagordningen om godkännande av föregående protokoll. 
 
 
______ 
 
§ 12/19 

Rapport från Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram 

Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen lämnar förslag till deltagare till de träffar som genomförs under programtiden. 
Näringslivschefen koordinerar förslag i samband med inbjudan.  

Dagens sammanträde 
Nynäshamns kommun är tillsammans med sex andra kommuner i landet utvalda till Svenskt näringslivs 
utvecklingsprogram för ett bättre företagsklimat.  
 
Näringslivschef Jonas Karlsson rapporterar om genomförandet av programmet i kommunen. 
Programtiden sträcker sig till slutet av 2019. Fyra träffar kommer att genomföras under programtiden, 
träffarna genomförs som tematräffar, samt ett par fördjupningsträffar. Kommunens rådgivare under 
programtiden Erik Langby kommer att fungera som bollplank för kommunen.   
 
Ordförande Håkan Svanberg föreslår att näringslivsberedningen lämnar förslag på deltagare till de träffar 
som genomförs.   
 
Jonas Karlsson rapporterar om två inspirerande presentationer från Timrå kommun och Gislaveds 
kommun. Timrå kommun fick 2018 ett högt betyg när det gäller företagsklimat. Kommunen            
arbetar för att sätta sig in i företagens situation och har fattat beslut om att ”företagen ska gå före”. 
Gislaveds kommun informerade om goda resultat när det gäller” välfärdsuppdraget” och vikten av att 
arbeta mycket med personalen, frågor om styrning och ledning och frågor som ”de är vi till för”, 
relationen kommunstyrelsen – kommundirektören. Kommunen har utbildat chefer att kommunicera på ett 
bra sätt. Kommunen använder begreppet ”Rättelsetrappa”  -från dialog till förbud.  
 
Näringslivsberedningen diskuterar hur beredningen ska kommunicera ut det som kommer fram under 
beredningens arbete, att det kan vara en process som pågår under flera år. Vikten och nyttan av 
företagande i kommunen. Beredningen diskuterar vidare förslag att under en temadag med 
kommunstyrelsen diskutera framgångsfaktorer för ett bättre företagsklimat i kommunen.  
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§ 13/19 

Processen framåt med ny näringslivsstrategi – stopptider och medskapare 
 
Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att godkänna föreslagen tidplan för behandling av förslag till ny 
näringslivsstrategi i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. En träff med lokala näringslivet genomförs 
den 24 april 11.30 för förankring av förslaget.  

Dagens sammanträde 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om tidplan för beslut om ny näringslivsstrategi. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 8 maj, stopptid för ärenden till arbetsutskottet är 
26 april. Förslaget förankras i Kommunledningsgruppen innan behandling i arbetsutskottet, samt vid en 
träff med lokala näringslivet. Kommunens rådgivare i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram erbjuder sig 
att ge feedback på strategin.  
 
Kommunstyrelsen behandlar ärendet den 23 maj. Stopptid för förslag till kommunstyrelsen är 13 maj. 
 
Kommunfullmäktige behandlar förslaget den 13 juni. 
 
När strategin har beslutats utarbetas en handlingsplan för genomförande av strategin. Handlingsplanen 
beslutas inte politiskt.  
_____ 
 
§ 14/19  

Diskussionsunderlag till ny näringslivsstrategi – redovisning och diskussion 

Näringslivsberedningens beslut 
1. Näringslivsberedningen beslutar att godkänna det underlag för ny näringslivsstrategi som 

presenterats för beredningen, dock med följande ändringar: 
 

Under rubriken Fokusområden, Serviceorganisationen, ändras texten till: 
”Kommunen ska uppfattas som en serviceorganisation, …” 
 
Under rubriken Prioriterade insatser, Samhällsplanering för ett växande näringsliv: ”exempelvis” 
stryks i andra meningen och ersätts av ”främst”. Den andra meningen får följande lydelse: Det 
gäller främst mark, lokaler samt digital och fysisk infrastruktur.  
 
Under rubriken Prioriterade insatser, Bättre service stryks ”exempel”. Meningen får följande 
lydelse: Underlätta, förenkla och förkorta tillståndsprocessen genom att utöka kommunens utbud 
av digitala tjänster. 
 
Under rubriken Vision: se över och spetsa ordalydelsen ”Nynäshamns kommun är företagens 
partner för framgång.” 

 
2. Näringslivsberedningen uppdrar till ordförande tillsammans med Tillväxtavdelningen att informera 

och förankra förslaget till strategi med Patrik Isestad (S).  
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§ 14/19 forts 

Dagens sammanträde 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar om nulägesbild för kommunen och regionen: 

Stockholm en av Europas främsta tillväxtregioner 
Stockholm Norvik hamns betydelse  
Regionala förutsättningar och infrastruktur 
Besöksnäring och kryssningstrafik 
Den pågående strukturomvandlingen i näringslivet, från tillverkande industri till tjänstenäringen. 
Nulägesbild av befolkningstillväxten och sysselsättningen  
Sysselsättningsgraden i kommunen 
Andelen högutbildade 
Nyföretagande och andelen företagare är högt i kommunen 
Kommunens placering i Svenskt näringslivs ranking 
Brist på detaljplanerad verksamhetsmark  

 
Näringslivsberedningen diskuterar bilden av kommunens förutsättningar när det gäller infrastruktur, 
motorväg och järnväg.   
 
Linnéa Gustavsson tillväxtstrateg och Nina Munters tillväxtstrateg informerar om strukturen i det 
diskussionsunderlag som utarbetats till dagens sammanträde som underlag för framtagandet av den nya 
näringslivsstrategin. Beredningen går igenom diskussionsunderlaget och diskuterar förslaget.  
Förslaget är indelat i vision, fokusområden, effektmål, indikatorer och prioriterade insatser (kopplade till 
fokusområden). 
 
Vid diskussionen i beredningen framkommer följande förändringar i sammanställningen från beredningen: 
 

Under rubriken Fokusområden, Serviceorganisationen, ändras texten till: 
”Kommunen ska uppfattas som en serviceorganisation..” 
 
Under rubriken Prioriterade insatser, Samhällsplanering för ett växande näringsliv: ”exempelvis” stryks 
i andra meningen och ersätts av ”främst”. Den andra meningen får följande lydelse: Det gäller främst 
mark, lokaler samt digital och fysisk infrastruktur.  
 
Under rubriken Prioriterade insatser, Bättre service stryks ”exempel”. Meningen får följande lydelse: 
Underlätta, förenkla och förkorta tillståndsprocessen genom att utöka kommunens utbud av digitala 
tjänster. 
 
Under rubriken Vision: se över och spetsa ordalydelsen ”Nynäshamns kommun är företagens partner 
för framgång.” 
 

Beredningen diskuterar texten under rubriken Prioriterade insatser, Levande stadskärna och rubrikens 
koppling till Varumärket. Ingen förändring föreslås.   
   
Beredningen förklarar sig nöjd med sammanställningen och uppdrar till ordförande tillsammans med 
Tillväxtavdelningen informera Patrik Isestad om beredningens förslag.  
_____ 
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§ 15/19 
 

Tillväxtavdelningens planerade företagsbesök – information och 
beredningens beslut om deltagande 

Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att genomföra 2-4 företagsbesök per år med hela 
näringslivsberedningen, två företagsbesök planeras innan sommaren.  

Dagens sammanträde 
Näringslivschef Jonas Karlsson föreslår att näringslivsberedningen genomför 2-4 företagsbesök per år 
med hela näringslivsberedningen. Jonas Karlsson föreslår att en uppföljning av de företagsbesök som 
genomfördes den 3 april genomförs hösten 2019 och ett besök genomförs i Torö lanthandel under våren, 
samt eventuellt ytterligare ett företagsbesök innan sommaren.   
_____ 
 
§ 16/19 

Tid för beredningens sammanträde i juni 

Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att sammanträda den 17 juni kl 15.00. 

Dagens sammanträde 
Näringslivsberedningen har tidigare beslutat om sammanträdesdagar vid sammanträdet den 22 februari.  
 
Ordförande Håkan Svanberg föreslår att sammanträdet i juni hålls den 17 juni kl 15.00 
______ 
 
 
§ 17/19 

Övriga frågor 

Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att uppdra till Tillväxtavdelningen att kontakta barn- och 
utbildningsförvaltningen om samarbete med Ung företagsamhet för grundskolan. 

Dagens sammanträde 
Bengt Göran Petersson (KD) föreslår att Tillväxtavdelningen kontaktar barn- och utbildningsförvaltningen 
om samarbete med Ung företagsamhet för grundskolan.      
 
Ordförande Håkan Svanberg önskar vid nästa sammanträde diskutera tillväxtavdelningens 
nätverk/samarbeten.  
_______ 
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