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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2006-09-21

NÄRINGSLIVSKOMMITTÉN
Tid
Plats

Torsdagen den 21 september, kl. 18.15-20.00
Kommunhuset, plan 7, Örngrund

Närvarande ledamöter
Ilija Batljan, ordförande (s)
Roland Dehlin, oppositionsråd (m)
Stefan Zettergren, Handelsbanken
Claes Johansson, Företagarna
Marita Andersson, Hotell- och
konferensföreningen
Kurt Nyberg, Industriklubben

Närvarande ersättare
Gun-Britt Linder, Företagarna

Övriga närvarande
Bengt Svenander, kommunchef
Bertil Lindberg, planeringschef
Heidi Nilsson, vik. turist- och marknadschef
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
Stefan Zettergren valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
5. Aktuellt inom näringslivsarbetet
Ilija Batljan informerade om att kommunen har erbjudit sig att förskottera 100 miljoner
kronor till Vägverket i syfte att ytterliggare påskynda utbyggnaden av väg 73. Ifrån
början var det beräknat att vägen skulle vara klar hösten 2009, men det nya målet är
att motorvägen ska vara klar innan slutet av år 2008. Kommunen för diskussion med
Nynäs Refining AB om att de eventuellt ska stå för hälften av förskottet spritt under tre
års tid.
Ilija Batljan informerade även om vikten av att säkerställa den framtida elförsörjningen i
kommunen. I dagsläget används runt 20 kilovolt, men i framtiden krävs det minst 70
kilovolt speciellt med tanke på att det krävs en ny terminal för naturgas samt
byggnationen av den nya hamnen. Vattenfalls VD, Lars G Josefsson, är inbjuden till
kommunen för att diskutera saken.
Ilija Batljan informerade om vad som sker i Erikssons gamla lokaler.
• Printdreams, ett elektronikföretag vilket producerar handhållna skrivare, ska
starta sin verksamhet i lokalerna. Företaget har sin bas i Kista, där de även nu i år
har belönats med ”Innovation and Technology Award” och besökarnas eget pris.
Företaget diskuterar även att ta över SMT- linan.
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Kommunen har även kontakt med ett tjänsteföretag, vilket kan resultera i nya
arbetstillfällen.
Beslut har tagits om att förlänga erbjudandet om ”utrustning redan på plats” till
företag som vill starta sin verksamhet i gamla Eriksson lokalerna till den 30 nov
2006.

Ilija Batljan skall träffa NCC v. 39 för att diskutera möjligheten att starta en byggskola i
Nynäshamn, detta eftersom det råder en stark efterfrågan på arbetskraft inom området.
Utbildningen skulle kunna sträcka sig på en period om 6-8 månader och eventuellt
kunna bli en bra påbyggnadsutbildning för exempelvis gamla Eriksson arbetare. Han
skall även se över den möjligheten att utbildningen skulle kunna rikta sig till en
”bredare” grupp av människor samt möjligheten att knyta till sig praktiskplatser osv.
6. Vision 2015
- uppföljning, handlingsplan och arbetet mellan rådslagen
Bengt Svenander inledde med att visa upp den version av vision 2015 som utarbetats av
styrgruppen efter mötet på Havsbadet den 6 september 2006.
Beslut togs om att styrgruppen skall samlas snart igen för att vidare diskutera en
handlingsplan och lanseringen av visionen. Det konstaterades även att det är viktigt att
visionen lanseras så fort som möjligt, helst innan budgeten läggs i november.
Kurt Nyberg berättade om sin idé om hur man, genom att lämna på uppdrag till
Nynäshamns gymnasium ”medialinjen” och med hjälp av industriklubben, skulle få reda
på vad invånarna vet om vad som tillverkas/produceras i Nynäshamns kommun. Målet
torde vara att skapa ett gemensamt forum där man kan ha information om Nynäshamns
företagare osv. Genom detta skulle även ambassadörer utbildas, vilket alltid torde vara
positivt för kommunen. Sammanfattningsvis kan sägas att det är viktigt att invånarna
har vetskap av vad som faktiskt finns i kommunen, både för lansering av vision 2015
och i reklamarbetet för kommunen.
- näringslivskommitténs roll
Styrgruppen fick till uppgift att utreda om det finns något som man kan göra angående
sommarjobb, praktikplatser osv. Målet borde vara att alla ungdomar skall ha rätt till
sommarjobb.
7. Information om Årets Företagare 2006
Beslut togs om att sista dagen för att skicka in förslag till utnämning av Årets Företagare
är måndagen den 20 november. Utdelning av pris skall ske vid årets julmarknad den 9
december.
Framtida utdelning av Årets Företagare:
Målet är att försöka få fler företagare att komma till utdelningen av priset för Årets
Företagare. Diskussion fördes om att i framtiden ändra både tidpunkten och
arrangemanget då priset skall delas ut, detta bland annat för att öka intresset och
statusen för priset. Förslag fanns bland annat att dela ut priset vid ett frukostmöte,
arrangera en företagsfest odyl.
Beslut togs om att utse en ”festkommitté” som skall ta fram idéer angående planeringen
för nästa års utdelning av priset. Festkommittén består för närvarande av Marita
Andersson, Kurt Nyberg, Gun-Britt Linder samt Ilija Batljan.
8. Information/frågor från näringslivet
Allmän diskussion fördes om den stundande organisationen efter valet.
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9. Övriga frågor
Ilija Batljan påminde om att vision 2015 skall finnas i pdf- format.

*Kommande mötesdagar: 23 november. Tid: kl. 18.15

Ilija Batljan
Ordförande

Justerat
Stefan Zettergren

Maria Andersson
Sekreterare

