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NYHETSBREV JUNI 2012
Vårens sista företagarträff
Det återstår bara en företagarträff innan sommaruppehållet. Kom och träffa
andra företagare, kommunens tjänstemän och politiker!
På fredag den 8 juni kl 7:30-9 ska Stadskärneföreningen berätta om
stadskärneutvecklingen i Nynäshamn och presentera nya centrumledaren,
Annika Warg, och nya ordföranden för föreningen, Gustav Carp. De kommer att
tala om hur de ser/tror på Nynäshamn och dess utveckling - vilken väg ska vi
tillsammans ta för att utveckla och verkligen sätta Nynäshamn och dess handel
på kartan.
Plats: Nynäs Havsbad
Du är självklart välkommen att bestämma dig spontant om du vill delta, men om
du har möjlighet att anmäla din närvaro är vi tacksamma, så att Nynäs Havsbad
kan planera förtäringen. Anmäl dig till anu.henriksson@nynashamn.se.

Tidningsbilagor inför sommarens evenemang
Inför sommarens evenemang gör Nynäshamns kommun följande två olika
tidningsbilagor där ni som företag har möjlighet att annonsera.
Jubileumsregattan 2012
Detta är den officiella evenemangstidningen för Jubileumsregattan 2012. Här
presenteras Jubileumsregattans program och här finns också artiklar om
seglingarna, Classic Boat Meet, Olympic Day, artistuppträdandena, historien
kring OS-seglingarna 1912 mm. Tidningen kommer att gå som bilaga med DN i
mitten på juli i syfte att väcka uppmärksamhet för evenemanget och
Nynäshamn. Den kommer även att delas ut till deltagande seglare, press, på
hotellen i Nynäshamn och som programtidning till besökarna under
evenemanget. Tidningen produceras av företaget A Perfect Guide Scandinavia
AB som även säljer annonsplatserna.
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Nynäshamns Kommun
Tidningen ges ut i syfte att lyfta fram stadsbyggnadsfrågorna och visa hur vi vill
att kommunen ska utvecklas. Temat är Hållbar tillväxt. Genom olika reportage
och artiklar lyfts kommunens goda förutsättningar för boende, företagande och
turism. Vi vill också visa upp Nynäshamn som en av Stockholmsregionens mest
expansiva platser. Tidningen kommer att gå som bilaga till Svenska Dagbladet,
som direktutskick till hushållen i Nynäshamn och finnas i bl a Nynäshamns
Kommuns utställningstält under Jubileumsregattan. Tidningen produceras av
företaget Active Media Production Nordic AB som även säljer annonsplatserna.

Ung i Nynäs
Ung i Nynäs är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i
Nynäshamn. Vi arbetar för att ungdomar mellan 16-24 år som står lite längre
ifrån arbetsmarknaden, ska komma vidare mot arbete och studier. Många har
hoppat av skolan i förtid och de flesta saknar arbetslivserfarenhet. Hos Ung i
Nynäs väcker vi deras motivation och tro på sig själva samt förmedlar kunskap
om vilka krav som ställs i arbetslivet. Men för att lyckas fullt ut behöver
ungdomarna er företagare i Nynäshamn. Kanske kan ditt företag erbjuda
praktik, arbetsträning eller t ex ställa upp som mentor för en ungdom? Läs mer
i bifogat brev.

Aktuella upphandlingar i Nynäshamn
Information om aktuella upphandlingar hittar du på kommunens hemsida:
http://www.nynashamn.se/Naringsliv--arbete/Upphandling.html. Just nu
annonseras t.ex. upphandling av bland annat scen, ljud och ljus för 100årsfesten 2012 samt beläggningsarbeten.
Med vänliga hälsningar
Bertil Lindberg
planeringschef
bertil.lindberg@nynashamn.se
08-520 681 66

Anu Henriksson
vik. näringslivs- och EU-samordnare
anu.henriksson@nynashamn.se
08-520 681 48
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Detta brev skickas ut via kommunens företagsregister ForReg. Gå gärna in och kontrollera dina
uppgifter påwww.forreg.nu/nynashamn. Har du frågor eller synpunkter på detta utskick,
kontakta Anu Henriksson. Om du inte längre vill få informationsbrev från kommunen, skicka email till info@reginaervik.com för att avregistrera dig.

Nynäsungdomar behöver dig!
Ung i Nynäs är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och kommunen i
Nynäshamn. Vi arbetar för att ungdomar, mellan 16-24 år, ska komma vidare
mot arbete och studier.
Många har hoppat av skolan i förtid och de flesta saknar arbetslivserfarenhet. Hos Ung i
Nynäs väcker vi deras motivation och tro på sig själva samt förmedlar kunskap om vilka krav
som ställs i arbetslivet. Men för att lyckas fullt ut behöver ungdomarna er företagare i
Nynäshamn.
Ungdomarnas nästa steg på vägen mot egen försörjning är ofta praktik eller arbetsträning. För
tillfället har vi ca 30 ungdomar som snarast skulle behöva komma ut i praktik eller
arbetsträning.
Nedan finns kortfattad information om de olika möjligheter du som företagare har att hjälpa
ungdomarna vidare mot en anställning samt kontaktuppgifter till handläggare. En individuell
prövning görs för varje enskilt fall.

PRAKTIK
Syftet med praktik är att stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete. Våra ungdomar kan
praktisera på hel- eller deltid och upp till tre månader på samma arbetsplats. Praktik kan vara
en bra form för dig som vill lära känna en person bättre före en anställning. Under
praktiktiden får ungdomen aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan och är försäkrad
via Arbetsförmedlingen.
ARBETSTRÄNING
Arbetsträning syftar till att ge arbetssökande som varit arbetslösa under en längre tid
möjlighet att arbetsträna på en arbetsplats. Målet är att komma igång efter lång tid utanför
arbetsmarknaden. Det kan t ex handla om att träna på att passa tider, social träning, att stärka
självförtroendet m m. Arbetsträningen får pågå under längst sex månader. Du som
arbetsgivare kan få merkostnadsersättning vid arbetsträning med 150 kronor per dag.
ANSTÄLLNINGSSTÖD
Arbetsförmedlingen kan erbjuda flera former av kompensation till dig som anställer
ungdomar som har svårt att komma in på arbetsmarknaden t ex nystartsjobb, särskilt
anställningsstöd eller lönebidrag.
Nystartsjobb
Nystartsjobb innebär att du som arbetsgivare får kompensation motsvarande
arbetsgivaravgiften under lika lång period som ungdomen varit arbetssökande men högst ett
år.

Särskilt anställningsstöd
Du kan få särskilt anställningsstöd när du anställer en ungdom som varit arbetssökande under
en lång period (ca 18 månader). Det särskilda anställningsstödet motsvarar en subvention på
85 procent av lönekostnaden för ungdomen. Exempelvis betalar du bara 3 119 kronor i
månaden för en ungdom med särskilt anställningsstöd som har en bruttolön på 18 000 kronor.
Lönebidrag
Du kan få ekonomiskt stöd om du erbjuder en person med någon form av
funktionsnedsättning anpassade arbetsuppgifter. Syftet med lönebidraget är att underlätta för
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga att få en anställning.

Nedan ges exempel på hur stor kompensationen blir vid några olika lönenivåer (källa regeringen.se).

Nystartsjobb för ungdomar
Bruttolön

Lönekostnad före nedsättning
och subvention

Nedsättning och
subvention

Lönekostnad efter
nedsättning

16 500

21 684

-7 809

13 875

18 000

23 656

-8 519

15 137

20 000

26 284

-9 466

16 819

22 000
28 912
-10 412
18 500
Nystartsjobb för ungdomar innebär att arbetsgivaren får kompensation motsvarande
arbetsgivaravgiften/socialavgiften.

Särskilt anställningsstöd
Bruttolön

Lönekostnad före nedsättning
och subvention

Nedsättning och
subvention

Lönekostnad efter
nedsättning

16 500

21 684

-18 825

2 859

18 000

23 656

-20 537

3 119

20 000

26 284

-22 468

3 816

22 000
28 912
-22 786
6 126
Särskilt anställningsstöd ger arbetsgivaren möjlighet att anställa personer som varit arbetslösa länge.
Om stödet riktas till ungdomar halveras de sociala avgifterna.

Välkomna att kontakta oss på Ung i Nynäs så kan vi berätta mer och hjälpa
till att matcha våra ungdomar mot era behov:
Bertha Gonzalez
Elin Abrahamsson
Charlotta Bergstrand

tel 010-48 81 368
tel 08-520 737 59
tel 08-520 684 25

bertha.gonzalez@arbetsformedlingen.se

elin.abrahamsson@nynashamn.se
charlotta.bergstrand@nynashamn.se

