
 

PROTOKOLL Sida 1(9) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-01  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans:  
Sammanträdesdatum:  
Anslaget sätts upp:             Anslaget tas ned:  
Förvaringsplats för protokollet:  
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, A-huset lokal: Örngrund, 2020-09-01 kl. 15.00-17.00 

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

 

   
 

Övriga deltagare 
Nina Munters, tf näringslivschef 
Aline Varre politisk sekreterare (M) 
Eva Ryman, sekreterare 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 29-35 

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen 2020-09-04 kl 13.00 

Underskrifter 
 
 
 
Håkan Svanberg (M) 
ordförande 

Klas Rydström (SD) 
justerare 

 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

29.  

30. 
31.  
32.  
33.  
34 
35 

Fastställande av dagordning 
Föregående protokoll 
Covid 19 – påverkan på näringslivet 
Uppföljning av handlingsplan 
NKI redovisning 
Verksamhetsmark – behov av ytterligare aktiviteter för framdrift av Norvik 
Övriga frågor 

- Frukostmöten 
- Referensgrupp 
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§ 21/20 

Fastställande av dagordning 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen fastställer dagordningen. 

______  
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§ 30/20  

Föregående protokoll 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

______ 
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§ 31/20  

Covid 19 - påverkan på näringslivet 
Tf näringslivschef Nina Munters informerar om pandemins påverkan på näringslivet i Nynäshamn. 
Nynäshamn följer i stort hur det ser ut i övriga landet när det gäller påverkan på näringslivet.   

En ny omgång av Södertörnsintervjuer kommer efter sommaren, där kommer man att kunna se hur 
det ser ut fram till augusti.   

Ordförande önskar en sammanställning som visar pandemins påverkan på Nynäshamn mer konkret.  

Tillväxtavdelningen kommer att återkomma med en nulägesbild fram till september som visar 
statistik och arbetslöshetssiffror.  

_______ 
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§ 32/20  

Uppföljning handlingsplan 
Tf näringslivschef Nina Munters informerar om uppföljningen av handlingsplanen.  

Rollen som förändringsledare finns inte kvar på Tillväxtavdelningen. Handlingsplanen följs upp i 
styrgruppen för näringslivsfrågor, i styrgruppen ingår alla förvaltningschefer.  

Informationen lämnas om hur processen med uppföljningen bedrivs.  

Näringslivsberedningen diskuterar behovet av en eventuell nystart av arbetet.  

Tf näringslivschefen föreslår att styrgruppens möte under hösten skulle kunna fungera som en 
nystart av arbetet.   

______ 
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§ 33/20  

NKI redovisning 
Tf näringslivschefen lämnar en redovisning av resultatet av NKI-undersökningen 2019.  

Utifrån de olika serviceområdena i tidigare undersökningar har olika insatser överförts till 
handlingsplanen. Handlingsplanen visar vad som ska åtgärdas i år och som bör påverka resultatet i 
kommande undersökning. Det nu redovisade resultatet av NKI-undersökningen gäller för 2019.  

Följande områden redovisas:  

Brand, bygg, mark, miljö, livsmedel och servering 

De serviceområden som redovisas är: Information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet.  

Information: Processen, överklaga, skriftlig och webbplats. 

Tillgänglighet: Kontakt, digitala tjänster och tillgänglighet. 

Bemötande: Attityd, engagemang och bemötande. 

Kompetens: Kunskap, förståelse, vägledning och kompetens 

Rättssäkerhet: Tydlighet, motiverande, klagomål och rättssäkerhet 

Effektivitet: Tiden, tidsramar, rutinerna och effektivitet 

När det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet lämnas exempel på 
aktiviteter ur handlingsplanen.  

_______  



 

PROTOKOLL Sida 8(9) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-09-01  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 34/20  

Verksamhetsmark behov av ytterligare aktiviteter för framdrift av Norvik 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen uppdrar till ordföranden att kontakta kommunstyrelsens ordförande om start 
av en dialog med NCC och Stockholms hamnar om verksamhetsmark i Norvik. 

Ärendet 

Näringslivsberedningen diskuterar behovet av aktiviteter för verksamhetsmark i Norvik.   

_____  
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§ 35/20  

Övriga frågor  
- Frukostmöten 

Tillväxtavdelningen arbetar med att ta fram ett koncept för digitala företagarträffar och 
frukostklubbar ingår i det arbetet. 

- Referensgrupp 

Ordföranden tar upp frågan om start av en referensgrupp med Stadskärneföreningen och 
Företagarna.  

_____ 
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