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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-12-05
NÄRINGSLIVSKOMMITTÉN
Tid
Plats

Tisdagen den 5 december, kl. 07.45-09.00
Kommunhuset, plan 8, Lilla matsalen

Närvarande ledamöter
Ilija Batljan, ordförande (s)
Roland Dehlin, oppositionsråd (m)
Kurt Nyberg, Industriklubben
Claes Johansson, Företagarna

Närvarande ersättare
Gun-Britt Linder, Företagarna

Övriga närvarande
Bengt Svenander, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Heidi Nilsson, vik. turist- och marknadsansvarig
Maria Andersson, vik. näringslivs- och EU-samordnare (sekr. i kommittén)
1. Mötet öppnas
Ilija Batljan hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen fastställs
Dagordningen godkändes.
3. Föregående protokoll
Ordföranden gick igenom föregående protokoll.
4. Val av justerare
Roland Dehlin valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Aktuellt inom näringslivsarbetet
Ilija Batljan informerade om vad som sker i Ericssons gamla lokaler.
• Elektronikföretaget Printdreams, vilket producerar handhållna skrivare, är inte klara med sin
finansiering för att kunna ta över SMT- linan. Diskussion pågår därmed med ett annat företag
som är intresserade av att ta över en del av linan.
•

Kommunstyrelseförvaltningen kommer troligtvis få i uppdrag att utreda möjligheterna att
kommunen övertar resterande verkstadsutrustning från Ericsson AB. Genom ett sådant
övertagande skulle företag även fortsättningsvis kunna erbjudas utrustning vid etablering i
Nynäshamn.

Roland Dehlin och Ilija Batljan har träffat Företagarna och diskuterat frågor rörande samarbetet mellan
näringsliv och skola.
Bertil Lindberg informerade om den ekonomiska situationen för Nyföretagarcentrum. Denna fråga
skall diskuteras vidare vid nästkommande möte.
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6. Årets Företagare
Näringslivskommittén beslöt enhälligt att grundarna av Nynäshamns Ångbryggeri ska utses till Årets
företagare 2006. Motiveringen var följande:
”Tony Magnusson, Christer Johansson och Lars Ericsson vid Nynäshamns Ångbryggeri har
genom sin entusiasm och sitt engagemang visat på ett starkt ledarskap, tro på sina produkter
och en framtida utveckling. Ångbryggeriet tillför ett stort marknadsföringsvärde för
Nynäshamns kommun såväl nationellt som internationellt. De har satt Nynäshamn på kartan.”
Utdelningen av priset Årets företagare kommer att ske vid julmarknaden den 9 december.
7. Rapport från Styrgruppen
- Arbetet med handlingsplanen
Bengt Svenander informerade om styrgruppens arbete med att ta fram ett utkast till handlingsplan för
att förverkliga Vision 2015. Vid kommande rådslag bör det ske en uppföljning/avrapportering av
handlingsplanen. De aktiviteter som blir klara bör föras in i en sk ”klarlog”. Genom denna kan arbetet
med visionen tydliggöras och det kan klart visas vad som har hänt sedan visionen antogs. Styrgruppen
har fått i uppdrag att bestämma hur denna ”klarlog” ska se ut.
8. Rapport från ”Festkommittén”
Festkommittén återkommer med en rapport vid nästa sammanträde.
9. Datum för nästa års Nynäshamns rådslag och mötesdagar
Näringslivskommitténs mötesdagar 2007 beslutades till:
6 februari
19 april
20 september
22 november
Tid: kl. 18.15
Nynäshamns Rådslag skall hållas den 7-8 maj 2007 på Utö.
10. Information/frågor från näringslivet
Claes Johansson hade lite funderingar kring byggandet av hyresbostäder. Ilija Batljan informerade om
den ökade bristen på tillgängliga lägenheter i Nynäshamns kommun.
11. Övriga frågor
Bertil Lindberg informerade om det Sydafrikanska besöket som kommunen mottog den 4-5 december.
Det var en delegation om 6 personer ifrån olika delar av Sydafrika, bestående av borgmästare och
kommunfullmäktige ledamöter. Besökarna kom genom SKL:s internationella del SALA IDA och var
här för att studera näringslivs- och utvecklingsfrågor.
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Justerat
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Sekreterare

