
 

PROTOKOLL Sida 1(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum: 2021-03-30 
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, 2021-03-30 kl. 16.00-18.00 

Beslutande 
Håkan Svanberg (M), ordförande 

Bengt-Göran Pettersson (KD), deltar på distans 

Patrik Isestad (S), deltar på distans 

Per Ranch (SN), deltar på distans 

Klas Rydström (SD), deltar på distans 

 

   

Övriga deltagare 

Carolina Pettersson, kommundirektör, deltar på distans 

Rebecca Skoglund, sekreterare 

Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, deltar på distans 

Linnea Gustavsson, näringslivsstrateg, deltar på distans 

 

Aline Friman Varre, politisk sekreterare (M), deltar på distans 
 

Paragrafer 
§§ 1-8 

Paragraferna behandlades i ordningen §§ 1-4, 8, 5-7 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, Sammanträdesrum Örngrund 2021-04-07 kl. 13.00 

 

 

Underskrifter 
 
 
 

Håkan Svanberg (M) 

Ordförande 

Patrik Isestad (S) 

Justerare 
 
 
  
 
Rebecca Skoglund 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Innehållsförteckning              

§ 1/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 2/21 Föregående protokoll 
 

§ 3/21 Verksamhetsmark och lokaler  

 - Återrapport NV Segersäng och Norvik  

 - Tillgängliga kommunala lokaler, inventering  

 - Nätverk mark och fastigheter 

 

§ 4/21  Handlingsplan  

 - Status inklusive särskild fokus på servicenivå  

 - Redovisning av projektet "Tillsammans gör vi skillnad" 

 

§ 5/21 Centrumutveckling  

 - Redovisning projekt 

 

§ 6/21  Nätverk  

 - Redovisning av befintliga   

 - Diskussion om framtida behov 

 

§ 7/21 Covid-19  

 - påverkan på näringslivet 

 

§ 8/21 Övriga frågor  

 - Mötesplanering 

 

   

 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 1/21 

Fastställande av dagordning 

Näringslivsberedningens beslut  
Näringslivsberedningen fastställer dagordningen.  

 

__________  



 

PROTOKOLL Sida 4(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 2/21  

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

 

 

_________  



 

PROTOKOLL Sida 5(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 3/21  

Verksamhetsmark och lokaler  

- Återrapport NV Segersäng och Norvik  
- Tillgängliga kommunala lokaler, inventering  
- Nätverk mark och fastigheter 

Återrapport NV Segersäng och Norvik  
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef informerar om NV Segersäng. Dialog har förts 
tillsammans med Mikael Gustafsson, planeringschef med två intressenter rörande förfrågningar om 
verksamhetsmark. En av intressenterna har inkommit med förfrågan om markköp. Frågan kommer 
upp till samordningsgruppen nästa vecka.  

En möjlig väg framåt är en ny markanvisningstävling samt en analys av marknadens efterfrågan på 
verksamhetsmark.  

Näringslivsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att inventera och utreda för hur och på 
vilket sätt det är möjligt att påbörja byggnation av verksamhetsområde i Norvik och/eller Nordvästra 
Segersäng. Ett första steg i uppdraget blir en mindre workshop den 12 april tillsammans med den 
politiska ledningsgruppen för en presentation av de områden man ser. 

Carolina Pettersson, kommundirektör informerar om Norvik. Carolina Pettersson har tillsammans 
med Håkan Svanberg (M) haft möte med NCC gällande avtalsskrivning med nya aktören.  

Tillgängliga kommunala lokaler, inventering  
Klas Rydström (SD) har vid tidigare möte lyft frågan rörande en inventering av de lokaler som 
kommunen äger. Nina Munters, tillförordnad näringslivschef har tillsammans med mark- och 
exploateringsenheten och fastighetsavdelningen tagit fram en lista på alla kommunägda lokaler 
samt nyttjandegrad. Alla fastigheter utom en nyttjas, fastigheten som inte nyttjas kommer avyttras 
inom kort. 

Nätverk mark och fastigheter 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef informerar om ett förestående Mark- och 
fastighetsnätverk som ska startas tillsammans med Företagarna och Stadskärneföreningen. Målet 
med nätverket är att få ett samlat grepp om uppbud, slussa förfrågningar samt kunskapsdelning och 
erfarenhetsutbyte.  

 

________ 
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Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

§ 4/21  

Handlingsplan 

- Status inklusive särskild fokus på servicenivå 
- Redovisning av projektet "Tillsammans gör vi skillnad" 

Status inklusive särskild fokus på servicenivå 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef redovisar status för handlingsplanen med fokus på 
frågorna gällande servicenivå.  

Handlingsplanen med nuvarande statusuppdatering biläggs protokollet. Bilagd handlingsplan är 
enhetens interna arbetsdokument och är inte tänkt att spridas. De delar som kommuniceras finns på 
nynashamn.se. 

Redovisning av projektet "Tillsammans gör vi skillnad" 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef informerar om projektet ”Tillsammans gör vi skillnad”. 
Aktiviteterna i projektet är en del i Handlingsplanen för bättre företagsklimat.  

Bakgrunden till projektet är ett behov av att förstå orsaken till företagens omdömen av Nynäshamns 
kommun i Svenskt näringslivs enkät. Näringslivsberedningen har lyft önskan om att få fram mer 
utförlig information från företagen och har i samverkan med styrgrupp för näringsliv utvecklat idén 

kring en efterlysning av “fler frisvar” där synpunkter och vittnesmål från ”frisvaren" om 
kommunens service och bemötande blir underlag för förbättringsarbete. 
 
Materialet, i sammanställd form, tas sedan vidare för arbete i Arbetsgrupp för näringsliv. Gruppen 
föreslår processer och kommunikation som behöver förbättras och tar det sedan vidare till Styrgrupp 
för näringsliv och därifrån ut i organisationen. 

 

 

______  
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Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 5/21  

Centrumutveckling 

- Redovisning projekt 

Redovisning projekt 
Linnea Gustavsson, näringslivsstrateg informerar om projektet. Möte med stora fastighetsägare i 

centrum har genomförts och just nu pågår inhämtning av allmänhetens förslag. Hittills har det 
kommit in 65 svar på enkäten som kan besvaras till och med 31 mars. 

Preliminära resultat visar att fler butiker, mötesplatser och utsmyckning hamnar högst i prioritering. 

Projektet har marknadsförts via 100% Nynäshamn, Facebook, nyhetsbrev, nynäshamn.se, 
information i Nynäshamns posten samt via Företagarnas och Stadskärneföreningens kanaler.  

Framtagandet av tidplan för dialogen med företag och organisationer, kopplat till revideringen av 

översiktsplanen för Nynäshamns kommun avvaktar inriktningsbeslut från politiken avseende utkastet 
för översiktsplanen. 

 

 

_________ 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 6/21  

Nätverk 

- Redovisning av befintliga Diskussion om framtida behov 
 

Redovisning av befintliga Diskussion om framtida behov 
Bengt-Göran Pettersson (KD) har vid tidigare möte lyft frågan att starta en bred politisk 
referensgrupp tillsammans med näringslivet. Syftet med referensgruppen är att ha en samlad 
plattform som gynnar näringslivet där frågor kan lyftas och diskuteras. Referensgruppens arbete 
skulle kunna gå parallellt med det arbete som bedrivs på tillväxtenheten och projektet Tillsammans 
gör vi skillnad. Nina Munters, tillförordnad näringslivschef redovisar för näringslivsberedningen de 
nätverk som finns idag.  

Näringslivsberedningens beslut  
Håkan Svanberg (M), ordförande och Bengt-Göran Pettersson (KD) får tillsammans med Nina 
Munters i uppdrag att utreda frågan vidare. 
 

 

__________  
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Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 7/21  

Covid-19 

- påverkan på näringslivet 

Påverkan på näringslivet 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef informerar. Nynäshamn redovisar en hög arbetslöshet 

bland unga, dock är den totala arbetslösheten inte lika hög i jämförelse, antalet företagskonkurser 
är låg. Företagslotsen har utökat sin kapacitet för att kunna erbjuda mer stöd vad gäller ansökan om 
statliga stöd med mera.  

 

_________  



 

PROTOKOLL Sida 10(10) 

Näringslivsberedningen 

Sammanträdesdatum  

2021-03-30  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 8/21 

Övriga frågor 

- Mötesplanering  
 
Näringslivsberedningens beslut  
Näringslivsberedningen godkänner förslaget på mötesdagar för 2021.  
 
Ärende  
Håkan Svanberg (M), ordförande presenterar följande förslag till mötesdagar för 2021.  
 

4 maj 

14 juni 

31 augusti 

28 september 

 
_____ 
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