
 

PROTOKOLL Sida 1(6) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2021-08-30  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum: 2021-08-30 
Anslaget sätts upp: åååå-mm-dd             Anslaget tas ned: åååå-mm-dd 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal Örngrund, 2021-08-30 kl. 15.00-16.20 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M), ordförande 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Patrik Isestad (S) 
Per Ranch (SN) 

 

   
  
 

Övriga deltagare 
Nina Munters tf näringslivschef, deltar på distans 
Rebecca Skoglund, sekreterare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 18 - 21 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2021-09-02 kl 11.30 

Underskrifter 
 
 
 
Håkan Svanberg (M) 
ordförande 

 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
justerare 

 
  
 
Rebecca Skoglund 
sekreterare  
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Innehållsförteckning         

18/21  Fastställande av dagordning 
 

19/21 Föregående protokoll 
 

20/21 Erfarenheter och vad vi bör ta vidare i en ny nämnd 
 

21/21 Övriga frågor 
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§ 18/21 

Fastställande av dagordning 
Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att fastställa dagordningen för sammanträdet.  

______  
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§ 19/21  

Föregående protokoll 
Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

_____  
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§ 20/21  

Erfarenheter och vad vi bör ta vidare i en ny nämnd 
Ordförande, Håkan Svanberg (M), presenterar en sammanfattning av 
Näringslivsberedningens möten mellan 2019 - 2021. Presentationen biläggs protokollet.  

Näringslivsberedningen diskuterar och reflekterar utifrån presentationen och arbetet som 
utförts i och genom beredningen.  

Ordförande, Håkan Svanberg (M), avslutar mötet med att tacka beredningen för deras 
arbete. 

 

____________ 

  







Näringslivsberedningens arbete 2019 

Möte4 

Nordvästra Segersängsmotet prioriteras upp i syfte att tillskapa verksamhetsmark och möjliggöra 
företagsetableringar för att möjliggöra ovanstående förslag från Näringslivsberedningen föreslår beredningen att 
en resursförstärkning alternativt omprioritering av medel görs. 

Möte 5 

NB beslutar att Tillväxtavdelningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att påbörja byggnation av 
logistikområde i Norvik och/eller Nordvästra Segersängsmotet. 
Näringslivsberedningen diskuterar utvecklingen av stadskärnan i Nynäshamn kopplat till den fördjupade 
översiktsplanens bestämmelser. Ett urval av fastighetsägare i centrum bjuds in för att diskutera frågor om 
utveckling av centrum i Nynäshamn. 

Möte 6 

Jan Irenmark och Christian Forsman informerar om sin syn på centrumkärnan och framför önskemål om att 
förtäta bebyggelsen i centrum med bostäder och affärslokalytor i centrum. Fastighetsägarna och beredningen 
diskuterar också den fördjupade översiktsplanens krav på gågata i centrum och konsekvenserna för 
centrumutvecklingen. 

SAPA0001
Markering

SAPA0001
Markering









SAPA0001
Markering
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§ 21/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades. 

 

______________
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