
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum 
2020-05-05   
 

      

     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum:  
Anslaget sätts upp:   Anslaget tas ned:  
Förvaringsplats för protokollet:  
 
 

 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

Plats och tid 
Sammanträdet genomförs på distans, ledamöterna deltar via Skype, 2020-05-05 kl. 15:00-17:10 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M), ordförande 
Patrik Isestad (S) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 
Klas Rydström (SD)   
   
   
  
   

Övriga deltagare 

Jonas Karlsson näringslivschef, Petra Kåhlbäck förändringsledare, Janet Jonsson näringslivsutvecklare, 
Eva Ryman sekreterare 
 

Paragrafer 

§§ 14-20 

Justeringens plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-11 

Underskrifter 

 
 
Håkan Svanberg (M)   Klas Rydström (SD) 
ordförande   justerare 
  
 
 
 
 
Eva Ryman 
sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning              Sida 

 
   

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

14. Fastställande av dagordning 

15. Kort om  
- Covid 19 status påverkan på näringslivet 
– NKI/SBA förhandsinformation 

16. Bredband i Nynäshamn – status och framtida behov 

17. Uppföljning handlingsplan – Utveckling näringslivet  

18. Verksamhetsmark – Struktur och process 

19. Digital mötesplats/Digital frukostklubb 

 
 
20. Övriga frågor 
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§ 14/20 

Fastställande av dagordning 
 

Näringslivsberedningens beslut 

 
Näringslivsberedningen beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg under punkten övriga 
frågor: 
 
Ordförande Håkan Svanberg (M) – information om planerat möte med företagare och 
Stadskärneföreningen. 
 
Bengt Göran Pettersson (KD) – diskussion om hantering av situationen när krisen vänder, ev 
stimulansåtgärder.  
______ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15/20 
 

Information/diskussion om Covid 19 påverkan på 

näringslivet och NKI/SBA 
 
 
Covid 19 status påverkan på näringslivet  
Näringslivschefen Jonas Karlsson och förändringsledare Petra Kåhlbäck informerar om att hemleveranser 
av varor till kommuninvånare som är 70 år och äldre nu är igång, än så länge bara med en 
livsmedelsbutik, men samtal förs med ICA Maxi som ännu inte bestämt sig om de ska delta. Uppgift om 
hur många som nyttjat tjänsten saknas för tillfället.  
 
Näringslivschefen informerar vidare om kontakter med företagare, det är en blandad typ av företag som 
hör av sig med frågor.  
 
NKI/SBA förhandsinformation 
Näringslivschefen informerar om resultat när det gäller NKI och företagsärenden. En rapport över 
resultatet väntas under de närmaste veckorna som ger möjlighet till en djupare analys. Näringslivschefen 
återkommer till beredningen vid nästa sammanträde med en redovisning kopplad till handlingsplanen.  
______ 
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§ 16/20 
 

Bredband i Nynäshamn – status och framtida behov 
Näringslivsutvecklare Janet Jonsson informerar om status för bredbandsutvecklingen i Nynäshamns 
kommun. Information lämnas om vikten av en utbyggd digital infrastruktur. I Landsbygdsprogrammet 
som togs fram mellan 2014-2018, var arbetet med digital infrastruktur ett av landsbygdsutvecklingens 
fokusområden.  
 
Information lämnas vidare om kommunens pågående arbete med bredbandsutvecklingen och de 
nationella målen för arbetet. De hinder som finns för att uppnå de nationella målen, där en förutsättning 
för att uppnå målen är att alla hushåll och företag tackar ja till de erbjudanden som ges till anslutning.  
Kommunen saknar en framtagen strategi för arbetet med att möjliggöra en säker och hållbar bredbands- 
och digital utveckling för hushåll och företagare i kommunen.  
 
Pågående projekt regionalt är Bredbandslyftet som anordnas av PTS tillsammans med den regionala 
bredbandskoordinatorn. Mer Digital – projekt som drivs av Länsstyrelsen. Brighthouse – med medel från 
Tillväxtverket – projektet syftar till en ökad förståelse för vilka insatser som krävs för att öka takten för 
den digitala transformationen för företag på landsbygden.  
 
Vidare visas en kartskiss över nätägare i kommunen och en karta som visar status för 
bredbandsutbyggnaden i kommunen.  
_____ 
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§ 17/20 KS/2018/0322/141 

Uppföljning handlingsplan – Utveckling näringslivet 
 
Förändringsledare Petra Kåhlbäck informerar om uppföljningsarbetet med handlingsplanen. Arbetet ligger 
för närvarande efter uppdateringsmässigt.  
_______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 18/20 KS/2018/0322/141 

Verksamhetsmark – Struktur och process 
Ordförande (M) informerar om att frågan verksamhetsmark – struktur och process - kommer upp vid 
nästa sammanträde då kommundirektören närvarar.  
_______ 
 
Kopia: Akten 
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§ 19/20 

Digital mötesplats/Digital frukostklubb 
 
Näringslivsberedningen diskuterar möjligheten att anordna aktiviteter för företagare digitalt. 
Näringslivschefen meddelar att de inte har någon lösning för att anordna digitala möten just nu, men att 
förvaltningen borde arbeta vidare med frågan. Beredningen påpekar vikten av att göra något i nutid för 
att hålla kontakt med företagare.  
_____ 
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§ 20/20 

Övriga frågor 
 
Bengt-Göran Pettersson (KD) frågar om behovet av att hålla kontakten med företagarna och vad som 
krävs när krisen är över, behov av stimulansåtgärder. Näringslivsberedningen diskuterar frågan. 
Näringslivschefen svarar om dialogen med företagen.  
 
Ordförande Håkan Svanberg (M) informerar om planerat möte med företagare och Stadskärneföreningen.  
________ 
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