
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum 
2019-12-18   
 

      
     
 

   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 
Kommunhuset Nynäshamn B-huset plan 3, lokal: Bedarön, 2019-12-18 kl. 14.00-15.50 

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

Övriga deltagare 
Jonas Karlsson näringslivschef, Petra Kåhlbäck förändringsledare, Eva Ryman kommunsekreterare 

Paragrafer 
§§ 53 - 58 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2019-12-20 kl 10.00 

Underskrifter 
 
 
Håkan Svanberg (M)   Patrik Isestad (S) 
ordförande   justerare 
  
 
Eva Ryman 
sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning              Sida 
 
Upprop och anmälningar om förhinder 
 
Val av justerare 
 
53. Fastställande av dagordning 
 
54. Föregående protokoll 
 
55. Centrumkärnor/FÖP 
 
56. Implementering Näringslivsstrategi 

- Status 
- Struktur och upplägg handlingsplanen 
- Process mark och exploatering 

 
57. Etablering av referensgrupp 
 
58. Övriga frågor 
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§ 53/19 
 

Fastställande av dagordning 
 
 
Näringslivsberedningen beslutar att fastställa dagordningen. 
______
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§ 54/19 
 

Föregående protokoll 
 
Näringslivsberedningen beslutar att med godkännande lägga föregående protokoll till handlingarna.  
______ 
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§ 55/19 

Centrumkärnor/FÖP 
Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att uppdra till ordföranden att utarbeta ett beslutsförslag till 
beredningens nästa sammanträde. 

Bakgrund 
Vid Näringslivsberedningens sammanträde 26 november deltog representanter för fastighetsägarna i 
centrum och informerade bland annat om sin syn på vad som krävs för att utveckla centrumkärnan. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden Håkan Svanberg (M) informerar om bakgrunden och att en diskussion också förs inom 
Stadskärneföreningen om utvecklingen av centrumkärnorna.  
 
Beredningen diskuterar behovet av en översyn av den fördjupade översiktsplanen och även av 
översiktsplanen, samt att initiera ett uppdrag om en översyn av planerna. Beredningen enas om att 
uppdra till ordföranden att utarbeta ett förslag till beslut till beredningens nästa sammanträde.  
_______ 
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§ 56/19   KS/2018/0322/141 

Implementering Näringslivsstrategi 
Näringslivsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen att 
 
1.  ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag tydliggöra roller/ansvar och effektivisera processen vid 
etableringsförfrågningar, 
 
2. ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att förkorta tiden från beslutat planuppdrag till antagen 
detaljplan. Målsättningen ska vara en mediantid på max 12 månader. 
 

Dagens sammanträde 

Status 
Förändringsledare Petra Kåhlbäck informerar om att förvaltningarna nu sammanställer 
verksamhetsplanerna och nämnderna beslutar sedan om sina verksamhetsplaner. I verksamhetsplanerna 
finns aktiviteter som rör implementeringen av näringslivsstrategin med.  
 
Uppföljning av budget och verksamhetsplaner görs i nämndernas tertialrapportering under året.  
I rapporteringen finns mätningar av förändringar med. Beredningen diskuterar bemötandefrågor och 
vikten av att koppla bemötandefrågor till varumärket.   
  

Struktur och upplägg av handlingsplanen 
Handlingsplanen presenteras i februari, information om handlingsplanen lämnas vid 
näringslivsberedningens nästa sammanträde den 4 februari.  
 

Process mark och exploatering 
Näringslivschef Jonas Karlsson informerar och visar exempel på processbeskrivning från andra kommuner 
hur man arbetar med etableringar. Näringslivsberedningen diskuterar behovet av att effektivisera 
processen vid etableringsförfrågningar och enas om följande bakgrund och förslag till kommunstyrelsen:  
 
Bakgrund 
Stockholm Norvik hamn, Sveriges nya storhamn, öppnar i maj 2020. Norvik kan generera tusentals 
arbetstillfällen till kommunen om det finns rätt förutsättningar och beroende på hur vi som kommun 
agerar. I nuläget råder det brist på verksamhetsmark i kommunen och ett ökat fokus måste sättas på 
arbetet med detaljplaner för verksamhetsmark. Processen med att ta fram detaljplaner för nya 
verksamhetsområden och mindre justeringar i befintliga detaljplaner såsom exempelvis 
ändamålsförändringar måste vara snabb och effektiv. I Nynäshamn har vi, enligt SKRs senaste öppna 
jämförelse inom detaljplaneområdet 2018, en mediantid från planuppdrag till antagande på 25 månader. 
I undersökningen, anger fyra av tio kommuner en mediantid på mindre än ett år och 82 procent av 
kommunerna har angett en mediantid på under två år.   
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§ 56/19 
  
Nynäshamns kommun måste i rådande situation arbeta marknadsorienterat och snabbt för att 
färdigställa, marknadsföra och sälja mark. Arbetet har hög prioritet för att utveckla företagandet och öka 
antalet arbetstillfällen i kommunen, det vill säga att ta tillvara på möjligheterna som Stockholm Norvik 
Hamn ger tillsammans med en kommande positiv befolkningsutvecklingen. För att få fler arbetstillfällen 
behöver vi också bli bättre på att hantera etableringsförfrågningar med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning med en väg in för företag. Vår förmåga att attrahera och hantera etableringar måste 
vara konkurrenskraftig gentemot omgivningen. Annars sker etablering och expansion i andra kommuner.  
  
Näringslivsberedningen föreslår kommunstyrelsen att 

- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag tydliggöra roller/ansvar och effektivisera processen 
vid etableringsförfrågningar  

- Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att förkorta tiden från beslutat planuppdrag till 
antagen detaljplan. Målsättningen ska vara en mediantid på max 12 månader. 

 
______ 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 57/19 

Etablering av referensgrupp 
Näringslivsberedningens beslut 
Näringslivsberedningen beslutar att Tillväxtavdelningen sänder ut en inbjudan till företagarna i 
kommunen om att delta i en referensgrupp. Tillväxtavdelningen formulerar inbjudan i samråd med 
Näringslivsberedningens ordförande.  
 

Dagens sammanträde 
Näringslivsberedningen diskuterade förslag om att bilda en referensgrupp vid sammanträdet den 26 
november.  
 
Beng-Göran Pettersson (KD) har sänt ut ett förslag till diskussionsunderlag till Näringslivsberedningen. 
Beredningen diskuterar förslaget och beslutar att sända ut en inbjudan till företagarna i kommunen att 
delta i referensgruppen. Tillväxtavdelningen formulerar inbjudan i samråd med Näringslivsberedningens 
ordförande. Tillväxtavdelningen kontaktar även organisationer som organiserar större grupper av 
företagare, exempelvis LRF.  
 
Tillväxtavdelningen ombesörjer distribution av inbjudan till företagarna.  
_____  
 
Skickas till: 
Näringslivschefen 
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§ 58/19 

Övriga frågor 
Patrik Isestad (S) informerar om förslag till planbesked som berör fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11. 
Ärendet finns på dagordningen till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 19 december.  
_____ 
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