
 

PROTOKOLL Sida 1(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum: 2020-11-03 
Anslaget sätts upp: å             Anslaget tas ned: å 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

           

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn A-huset, mötesrum: Örngrund 2020-11-03 kl. 15.00-16.10 

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

 

   
  
 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör, deltar på distans 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, deltar på distans 
Aline Varre, politisk sekreterare (M), deltar på distans 
Rebecca Skoglund, sekreterare 
Eva Ryman, kommunsekreterare, deltar på distans 
 
 

 

 
 
 

Paragrafer 
§§ 43-50 

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2020-11-06, kl 10.00 

 

Underskrifter 
 
 
 
Håkan Svanberg (M) 
ordförande 

 
Tommy Cumselius (M) 
justerare 

 
  
 
Rebecca Skoglund 
sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

 § 43/20 Fastställande av dagordning 
 

 § 44/20 Föregående protokoll 
 

 § 45/20 Rapport från näringslivsavdelningen 
 

 § 46/20 Covid-19 - påverkan på näringslivet 
 

 § 47/20 Uppföljning handlingsplan 
 

 § 48/20 Utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 
 

 § 49/20 Verksamhetsmark, status 
 

 § 50/20 Dialog med företagen, status ref § 40/20 
 

 § 51/20 Övriga frågor 
 

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 43/20 

Fastställande av dagordning 
Näringslivsberedningens beslut  
Näringslivsberedningen fastställer dagordningen.  

 

___________________________  



 

PROTOKOLL Sida 4(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 44/20  

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

 

________________________  



 

PROTOKOLL Sida 5(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 45/20  

Rapport från näringslivsavdelningen 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, informerar om näringslivsavdelningens pågående arbete. 

Informerar bland annat om: 

• Utredning ny nämnd och organisation 
• ESF Hållbar utveckling Nynäshamn, upphandlingar, styrgrupp och intern förankring 
• ESF Växtkraft Södertörn tillsammans med Campus, styrgrupp och behovsanalyser 
• Styrgrupp för näringsliv – Genomgång av NKI-resultat, service och kommunikation 
• Kampanj ”plats för livet” del 2 
• Digitala företagarträffar – ”Framtidens affär är digital” tillsammans med Tillväxtverket och 

”Mer hållbar landsbygd och skärgård” tillsammans med Haninge kommun 
• Översiktsplanen  
• Kommunikation Handlingsplan för bättre företagsklimat 
• Upphandling, Nöjd-anbudsgivar-index (NAI) 
• Mark- och fastighetsägarnätverk, verkstadsgruppen 

 

__________________________ 

  



 

PROTOKOLL Sida 6(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 46/20  

Covid-19 - påverkan på näringslivet 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, informerar om de nya restriktionerna som påverkar 
butiker och restauranger. 

Carolina Pettersson, kommundirektör och Patrik Isestad (S) informerar om ett förslag att ta en 
dialog med de lokala handlarna i kommunen kring gemensam kommunikation gällande de nya 
restriktionerna. 

  

____________________  



 

PROTOKOLL Sida 7(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 47/20    KS/2018/0322/141 

Uppföljning handlingsplan 
Näringslivsberedningens beslut  
Näringslivsberedningen beslutar att nästa möte mer ingående gå igenom frågan rörande 
verksamhetsmark. 

Ärendet 

Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, har inget nytt att rapportera.   

Näringslivsberedningen diskuterar om punkten till nästa möte ska gå in mer djupgående på ett 
specifikt ärende/område.  
 
Näringslivsberedningen enas om att nästa möte mer ingående gå igenom frågan rörande 
verksamhetsmark. 

______________________ 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 8(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 48/20    KS/2020/0398/141 

Tjänsteskrivelse, utveckling av handeln i Nynäshamns centrum 
Ärendet 

Näringslivsberedningen har tidigare behandlat ärendet den 20-02-04, §3. 

Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar att ärendet inte kommer upp på nästkommande 
Kommunstyrelsemöte.   

Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, visar utdrag från tjänsteskrivelsen. 

Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, presenterar ett förslag för arbetet framåt. 

Näringslivsberedningen diskuterar tjänsteskrivelsen samt Nina Munters förslag.  

 

_______________________ 

 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 9(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 49/20  

Verksamhetsmark, status 
Håkan Svanberg (M) och Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar om mötet med NCC 
föregående vecka. 

Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar att ärendet Segersängs företagsby blev 
återremitterat på senaste Kommunstyrelsen. 

 

_______________________  



 

PROTOKOLL Sida 10(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 50/20  

Dialog med företagen, status ref § 40/20 
Nina Munters, tillförordnad näringslivschef, informerar om: 

Digital satsning vi vill bli bättre där Näringslivsenheten gemensamt med Näringslivsberedningen 
bjuder in till dialog med företagen för att få en ökad förståelse för NKI-resultaten.  

Kommunikation kring satsningen kommer gå ut via annons och kommunens mediekanaler. 

Carolina Pettersson, kommundirektör, informerar om senaste mötet med Styrgrupp för näringsliv.   

 

__________________________  



 

PROTOKOLL Sida 11(11) 
Näringslivsberedningen 
Sammanträdesdatum  
2020-11-03  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 51/20 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 

_______________ 
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