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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringlivsberedningen 
Sammanträdesdatum: 2020-10-06 
Anslaget sätts upp: 2020-10-12             Anslaget tas ned: 2020-11-03 
Förvaringsplats för protokollet: Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Yvonne Persson  

Plats och tid 
Kommunhuset, Nynäshamn lokal: Örngrund 2020-10-06 kl. 15.00- 17.00 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M), ordförande 
Tommy Cumselius (M) till och med § 40, kl. 16.04  
Patrik Isestad (S) till och med § 41, kl. 16.50 
Klas Rydström (SD) 
Bengt-Göran Pettersson (KD) 

 

   

 
  
 

Övriga deltagare 
Nina Munters, tf näringslivschef  
Aline Varre, politisk sekreterare (M) 
Yvonne Persson, sekreterare  
 
 

Paragrafer 
§§ 36-42 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset, kansliavdelningen, 12 oktober 2020 kl. 10.00  
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Bengt- Göran Pettersson (KD) 
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sekreterare  
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§ 36/20 

Fastställande av dagordning 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen fastställer dagordningen.  

 

______________________  



 

PROTOKOLL Sida 4(9) 
Näringlivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-10-06  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 37/20  

Föregående protokoll 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

________________________  
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§ 38/20  

Rapport från näringslivsavdelningen 
Nina Munters, tf näringslivschef, informerar om näringslivsavdelningens pågående arbete hösten 
2020. 

Nina Munters informerar bland annat om följande: 

• Utredning kring tillsättande av näringslivsnämnd med tillhörande organisation har påbörjats. 
Vecka 45 kommer en rapport från förvaltningen med förslag på omfattning och uppdrag för 
nämnden och dess organisation.  

• Uppstart ESF Hållbar utveckling Nynäshamn. 
• Utbildning med Glokala Sverige. 
• Uppstart ESF Växtkraft Södertörn. Patrik Isestad (S) väcker frågan om kommunstyrelsen ska 

svara på remissen från Tillväxtverket om Operativt program Stockholms län, se 
förvaltningens förslag KS/2020/0363/209-3. 

• Kommunen har en ny hemsida www.nynshamn.se. Hemsidan är byggd utifrån de nya 
tillgänglighetsreglerna. Håkan Svanberg (M), ordförande, har synpunkter på att man får 
felmeddelanden när man googlar information från nynashamn.se. Nina Munters tar med sig 
informationen till förvaltningen.  

• Nystart QM-arbetet.  
• Digitala företagsträffar – Upphandling Södertörn. 
• Tätare samverkan näringsliv-arbetsmarknad. 
• Uppföljning handlingsplan för bättre företagsklimat. 
• Översiktsplanen. 
• Samverkansgrupp NKI, samarbete mellan Haninge, Tyresö, Nynäshamn och Södertörns 

miljö-och hälsoskyddsförbund, SMOHF. 

Under oktober månad kommer avdelningen främst att arbeta med följande: 

• Segersäng norra. 
• Företagslotsen. 
• Styrgrupp för näringsliv. 
• Kommunikation Handlingsplan för bättre företagsklimat. 
• Kampanj ”plats för livet” del 2, som riktar sig till företagen och syftar till att skapa lokal 

stolthet. 
• Företagsträffar, tre träffar till under hösten. 
• Fördjupning NKI. 
• Upphandling Insikt (NUI). 
• ESF- Växtkraft, behovsanalyser. 
• ESF- Hållbar utveckling upphandling.  

_____________  

http://www.nynshamn.se/
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§ 39/20  

Covid 19 - påverkan på näringslivet 
Nina Munters, tf näringslivschef, informerar om konkreta konsekvenser av Covid-19 för näringslivet i 
Nynäshamn.  

Nina Munters informerar bland annat om att: 

• Det har varit 21 % färre konkurser i Nynäshamn år 2020 än 2019. Arbetslösheten har ökat i 
hela landet sedan mars 2020 och även i Nynäshamns kommun. 

• Det har genomförts intervjuer med företag inom Södertörn. De företag som hade det 
kämpigt innan pandemin har drabbats hårdast under året. Många butiker i Nynäshamn har 
det dock gått bra för. En förklaring till det kan vara att många kommuninvånare har arbetat 
hemifrån istället för att pendla ut från kommunen och har därför handlat hos sin lokala 
handlare.   

• Företagarna önskar att kommunen inte avstannar i fastställda planer utan sätter igång 
byggprojekt och upphandlingar.  

 

 

_____________  
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§ 40/20 

Redovisning Svenskt Näringsliv ranking 
Näringslivsberedningens beslut 

Näringslivsberedningen uppdrar till näringslivsavdelningen att arbeta fram en form för uppföljning av 
resultatet från enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv. Nina Munters, tf näringslivschef, tar 
fram ett första utkast till nästa sammanträde.  

Ärendet 

Nina Munters, tf näringslivschef, informerar om rankingen från Svenskt Näringsliv.  

• Syftet med enkäten var att ge företagarna en chans att ge sin bild över hur företagsklimatet 
upplevs i kommunen. Undersökningen genomfördes under perioden januari – till mars 2020. 
51 % av företagen som har bjudits in har svarat på enkäten (sverigesnitt 50 %).  

• Rankingutvecklingen har varit negativ från 2019 till 2020. Under år 2019 låg Nynäshamns 
kommun på plats nummer 201 och i år placerade sig kommunen på nummer 219.   

• 35 % av företagarna i Nynäshamn anser att de påverkas i mycket eller ganska hög grad av 
brottslighet/otrygghet. Håkan Svanberg (M), ordförande, önskar få del av brottsstatistik för 
att få klarhet i om det är enbart är oro eller om företagen faktiskt blivit utsatta för brott.  

Håkan Svanberg (M), ordförande, önskar att näringslivsberedningen bjuder in företagarna för att få 
information från dem om vad som ligger bakom företagarnas omdömen av kommunen. Nina 
Munters föreslår att kommunen gör en efterlysning av de företag som svarat på enkäten och 
upprättar en dialog för att sedan ha en eller flera branschträffar där man går igenom de punkter 
som kommunen kan förbättra. 

Tommy Cumselius (M) lämnar sammanträdet kl. 16.04.  

_________________  
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§ 41/20  

Uppföljning handlingsplan 
Nina Munters, tf näringslivschef, informerar om uppföljningen av Handlingsplan 2020 – För ett 
bättre företagsklimat. 

Nina Munters informerar bland annat om följande:  

• Markägarnätverket är inte påbörjat men är under uppstart. Målsättningen är dock att 
nätverket ska vara på plats innan året är slut.  

• Fysiska möten med företagarna är inställda på grund av Covid-19. 
• Södertörns Miljö-och Hälsoskyddsförbund, SMOHF, har inte genomfört några 

branschworkshops.  
• Bygglovsavdelningen har påbörjat arbetet med att digitalisera bygglovsprocessen.  
• Näringslivsavdelningen ska koppla in kommunens kommunikationsbyrå för att tillgängliggöra 

handlingsplanen. 

Patrik Isestad (S) lämnar sammanträdet kl. 16.50. 

 

_______________________  
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§ 42/20 

Övriga frågor 
Håkan Svanberg (M), ordförande, informerar om att kommunstyrelsen kommer att behandla ett 
ärende för att sätta igång arbetet med förändringar i den fördjupade översiktsplanen, FÖP, för 
utveckling av stadskärnan. Ordföranden önskar att näringslivsberedningen har en dialog kring 
förvaltningens förslag innan ärendet tas upp för behandling i kommunstyrelsen.  

 

_________________ 
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