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Mötesanteckningar Näringslivsråd 2018-09-05
Kommunhuset, sammanträdesrummet Yngern, kl.16.00-18.00
Närvarande:
Bob Wållberg, kommunstyrelsens ordförande
Märtha Dahlberg, kommunalråd
Göran Nygren, kommunalråd
Anne-Marie Fimmerstad,Stockholms handelskammare
David Schubert, Nykvarns kommun
Paula Nolander, Nykvarns kommun
Johan Brinck, Nyföretagarcentrum
Lars Kung, Nykvarns Företagarförening
Fredrik Strömbom, Företagarna Södertälje/Nykvarn

1. Mötets öppnande
Bob Wållberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av anteckningar från mötet den 21 februari 2018

Anteckningarna från föregående möte godkändes

3. Presentation av ny medarbetare på Näringslivsenheten: Paula
Nolander





Paula Nolander, näringslivsutvesklare på Näringslivs- och exploateringsavdelningen sedan
i mars 2018, presenterade sig och sitt arbete.
Paulas arbete som det ser ut just nu:
Nätverken VÄXA och DRIVA
VÄXA är ett slutet nätverk för ca 12 företagare som ses en gång i månaden
under tio månader. Första gruppen full. Andra planeras starta i januari.
Liknande satsningar planeras även att erbjudas stora bolag.
DRIVA är ett öppet nätverk för alla företag i kommunen samt
företagsstödjande instanser med fyra träffar per år. Senast deltog 30 personer
på en företagarfrukost på Bommersvik med Digitalisering/Sociala medier på
agendan. Nästa träff är den 28 november.
Tidigare nätverket UPPLEVA ersätts av Besöksnäringskvällar
Två per år. Nästa träff är 20 november.
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Arbete med Besöksnäringen:
Se över tryckt material, webb/app, Annika Dahlgren/Tursitbyråansvarig mer
tid för att avlasta administrativt, besöka företag, delta på nätverksträffar för
besöksnäringsansvariga, arbete med besöksnäringskvällar
Arbete med Näringsliv:
Nätverk VÄXA och DRIVA, fler VÄXA, besöka företag, nyhetsbrev/”Paula
tipsar”, Centrumgrupp, Grupp Bygglov/Miljö, LEADER, webb/sociala medier
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4. Presentation av nya nätverk/dialogforum (Paula Nolander) Se ovan.
5. Presentation av ny verksamhetschef Nyföretagarcentrum: Johan
Brinck



Johan Brinck, verksamhetschef Nyföretagarcentrum, presenterade sig och sitt arbete. Han
visade på Nyföretagarcentrums arbetsmodell kopplat till hans egen vision. Han ser många
beröringspunkter mellan Nyföretagarcentrum och Nykvarns kommun och vill ha en
tätare dialog.
Urval av aktiviteteter:
- 19 september, Starta-Eget-Kurs
- 8-10 november, Starta-Eget-Mässa
- 9 november, Årets Nyföretagare presenteras på Södertälje Företagardag

6. Näringslivsundersökningar; NKI och Ranking (David Schubert)







David Schubert, näringslivschef, presenterade NKI (nöjd kund index) från Sveriges
kommuner och landsting (SKL) samt Svenskt näringslivs Ranking.
NKI
En del av NKI är SKL:s Öppna Jämförelser Företagsklimat som baseras på
privata företags uppfattning om kommunens service vad gäller avslutade
myndighetsärenden. Det är viktigt för kommunen att erbjuda en bra kommunal
service. Det ska vara lätt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen
av myndighetsärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska
kännetecknas av öppenhet och dialog. Undersökningen ger svar på hur väl
kommunen svarar upp mot dessa mål. Genom att fånga upp synpunkter och
identifiera möjliga förbättringsområden lägger undersökningen grunden till en
god kommunal myndighetsutövning. Sveriges Kommuner och Landsting
(SKL) gör undersökningen i samverkan med Stockholm Business Alliance
(SBA) och Business Region Göteborg (BRG). De sex myndighetsområden som
undersöks är Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd,
Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.
Nykvarns kommun har haft fallande omdöme och Näringslivs- och
exploateringsavdelningen skall därför arbeta mer med att dialogen förbättras.
Bland annat har en grupp med representanter från
Samhällsbyggnadsavdelningen tillsatts.

Svenskt näringslivs Ranking
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Rankingen ger indikationer på det sammanfattande omdömet av
företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna preferenser
ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.
Nykvarn placerade sig som nummer 65 år 2017 vilket var ett tapp från år 2016
då kommunen placerade sig som nummer 29. Tappet skall mest ses som en
indikation, inte som en absolut sanning. Dock växlar Näringslivs- och
exploateringsavdelningen upp sitt arbete rejält med en ytterligare anställd och
med fokus på bättre och tätare dialog exempelvis genom de olika
nätverkssatsningarna. 2018 års resultat presenteras den 2 oktober.

7. Viktiga företagarfrågor – Företagarnas representanter informerar



Kommunens lokaler
Frågan lyfts återigen då företagarna anser att kommunen bör äga sina egna
lokaler och inte vara beroende av en fastighetsägare. Politikerna är eniga med
företagarna i frågan. Den skall lyftas ytterligare. Kontakt med Birgitta Elvås, tf
kommundirektör, skall tas.

8. Övergripande kommuninformation (Bob Wållberg)





















Anställningsstopp på kommunen/”..för lite pengar i välfärden i Sverige..”
Total prognos -22 miljoner.
Detaljplan Sundsvik.
Folkets Park ~ 100-årsjubileum och andra lyckade evenemang. Mer resurser
har gett en mer levande park.
Nyanställt dataskyddsombud,
Ulrika Mellergård 50 % Nykvarns kommun/50% Salems kommun
Detaljplan Lillhaga förskola.
Vakanta tjänster på Nykvarns kommun bl.a. rekrytering av ny
kommundirektör.
Skog avverkas kring Turingeskolan i syfte att bygga ytterligare bostäder.
Eldförbud/öppen låga.
Sprängförbud.
Första spadtaget nya vattentornet.
Medborgardialog med räddningstjänst och polis för ökad
trygghet/trygghetsavtal.
Fritidsfabrikens goda arbete med ungdomsverksamhet.
Relativt lugn sommar.
Säkerställa att alla har förskoleplatser.
Grytan 3/Centrum/Fyra byggnader
Trafikverket genomför en bullerutredning. Efter utredningen påbörjas Slättös
arbete med etapp 6.
Rudkällavägen avstängd för arbete med gång- och cykelväg.
Allemansrätten översätts till fler språk.
Sthlm Syd: detaljplan för Mörby 5 antagen
Bullerplank Hökmossvägen.
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Invigning av parkeringsgarage i centrum 6 juli.
Slättö kameraövervakar garage efter skadegörelse.
Mycket bra badvatten i Yngern.
I Turingen går det att bada, men inte att äta fisken.
Språksatsning sker genom inköp av boken ”Välkomna hit”.
Foderbrist råder.
Kräftfiske utlottat.
Kraftig skogsbrand vid Båglanberget.
Begränsningslinjen lyckades ej hållas vid tre tillfällen – mycket allvarligt.
Flaggat för mångfalden under tre veckor.
Sommarförskolan flyttades till Sandtorps förskola.
Genomlysning av alla kommunfastigheter.
Susanne Englund, ny utbildningschef.
Vägarbeten på Mikael Winklers väg.
Ann-Louise Hansson, Siw Malmkvist och Towa Carson avslutade sin
folkparksturné i Folkets park den 6 augusti.
Föräldrarutbildning genomförs.
Kraftig röklukt rapporteras, visar sig bero på brand i Gnesta.
Rågvägen rustas.
Arbetet med valet stort deltagande.
Val-TUTAN särskilt nummer.
Valdeltagandet stort, över 2000 förtidsröster.
Nytt kulturprogram.
Invigning av VTC (Vehicle Test Center) på Sthlm Syd. Mikael Damberg,
näringslivsminister, representanter från Scania och Rise deltog tillsammans med
politiker och näringslivschef. Enorm satsning, 200 miljoner från staten.
Delfinansiärer Volvo, Seft, Scania, Chalmers och Rise.
Lions Loppis.
Medborgarundersökning genomförs.
Engsvägen rustas.
Ny förvaltningsorganisation i kommunen.

MÖTESANTECKNINGAR










9. Övriga frågor

Frågan om bredbandsutbyggnad till bl.a. Taxinge lyfts. 10 miljoner i budget för fiber på
landsbygd – vad händer?
10. Mötet avslutas

Bob Wållberg tackade alla för ett bra möte avslutade därmed mötet
Vid pennan,
Paula Nolander
Sekreterare
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