
Välkommen till 
Landsbygdsdialog
Företagsklimat och arbetsmarknad

2023-01-31, Nävekvarn



Planerade träffar

• Dialog för företagsklimat och arbetsmarknad – Nävekvarn, Brukslokalen (31/1, kl 14.00-16.00) 

Innehåll: Tillväxt, etableringar och förutsättningar för företagande. Kompetensförsörjning och 

arbetsmarknad.

• Dialog för samverkan inom samhällsbyggnad och skola– Tystberga (8/3, 16.00-18.30) 

Innehåll: Utmaningar och möjligheter för framtiden

• Dialog för Krisberedskap, livsmedelsförsörjning och trygghet – Vrena (16/5, 17.00-19.30) 

Innehåll: Livsmedelsberedskap i våra offentliga kök, kommunens krisberedskap och information om 

FRG, Grannsamverkan mm

• Dialog och information om Kultur och Fritid i hela Nyköping – Aspa/Ludgo, Bygdegården i Aspa 

(19/9, 17.00-19.30) 

Innehåll: Evenemang/Aktiviteter, föreningsbidrag - Utbud för alla åldrar i hela kommunen

• Dialog kring vård och social omsorg – Ålberga/Stavsjö/Jönåker (14/11, 15.00-17.30) 

Innehåll: Resurser och insatser för social omsorg, omvårdnad och psykisk ohälsa



Agenda
14.00 Harriet Nilsson Funktionsansvarig 

Landsbygd 
Hälsar välkommen och presenterar 
dagens program 

14.05 Ahmad Eid  Kommunalråd Inleder med syftet med 
Landsbygdsdialogerna 

14.20 Ola Pettersson Divisionschef NKF  

14.30 Sofia Rydingsvärd 
 
 
Erik Linde 

Tf Näringslivschef/ 
Funktionsansvarig 
etablering 
Turistchef 

Näringsliv & Platsutveckling 

14.45 Amal Shabibi Myndighetschef SHB Myndighetstillämpning och fokus 
Nöjd Kund 

15.00 Bensträckare   

15.15 Karin Wesström Mark- och exploatering Hur arbetar enheten med mark- 
och exploateringsfrågor? 
Utmaningar och möjligheter 

15.30 Johan Wachtmeister 
 

Ordf Kompetens- och 
Arbetsmarknadsnämnden 

Kompetensförsörjning och 
nämndens fokusområden. 

15.40 Gruppdiskussioner och 
kaffe 

Gruppindelning 
presenteras 
Insamling av 
synpunkter/tankar  

• Hur skapar vi ett bättre 
företagsklimat? 

• Vilka områden är viktiga 
att prioritera? 

• Hur vill ni mötas för att 
utveckla och jobba framåt 
tillsammans? 

 

16.30 Panelsamtal/diskussion Alla föredragande i 
panelen 

 

 



Överenskommelse för Nyköpings kommun 
mandatperioden 2023–2026

Socialdemokraterna och Moderaterna är överens 

om sex prioriterade områden för mandatperioden: 

• Ett växande hållbart Nyköping där hela kommunens 

potential tas tillvara.

• Ett tryggt Nyköping med en trygg välfärd.

• Ordning och reda i kommunens ekonomi. 

• Fler i arbete och färre i behov av bidrag.

• Starkt kunskapsfokus och studiero i skolan. 

• Förbättrat företagsklimat för fler växande företag 

och fler arbetstillfällen.



Näringsliv, 
kultur och fritid
Kort presentation landsbyggdsdialog



Divisionens syfte
• Division Näringsliv, kultur och fritid verkar för att ge kommunens invånare, företag och föreningar en god 

service och ett brett utbud av möjligheter, upplevelser och aktiviteter. Vårt övergripande mål är att bidra till ett 

hållbart samhälle med en stark demokrati, hållbar tillväxt och en god miljö att bo och verka i.

• Divisionen delas in i tre verksamheter: 

- ”Näringsliv- och platsutveckling”, ”Kultur och bibliotek”, ”Nyköpings Arenor”



Division 
Näringsliv Kultur och Fritid

Ola Pettersson

(Divisionschef)

Ekonomi, kvalitet, admin
Strategi och Centrala ProjektStab 

Turism
Destinationskoordinator
Näringslivsstrategi
Etableringar
Projektledning

Kulturprogram
Evenemang
Lokalbokningen
Drift Arenor/Scener
Ung Arena
Föreningsstöd

Stadsbibliotek
Bokbussen
Barnkulturcentrum
Kulturskolan
Konst
Konsumentvägledning

Kultur och BibliotekNyköpings ArenorNäringsliv- och 
Platsutveckling

”Näringsliv- och platsutveckling” stödjer och 
utvecklar det lokala näringslivet genom att skapa 
förutsättningar för tillväxt i näringslivet och 
marknadsföra Nyköping som ett attraktivt plats för 
företag och besökare. 

”Nyköpings Arenor” samordnar och genomför 
kultur- och idrotts-evenemang, konserter och 
festivaler. De driver också arenor, lokaler och 
fritidsgårdar för unga samt ansvarar för 
föreningsstöd.

”Kultur och bibliotek” med Stadsbiblioteket, 
Kulturskolan, konstverksamhet och 
Barnkulturcentrum ger invånare upplevelser som 
berikar fritiden och skapar förutsättningar för 
demokratin. 

Etablering
Innovationsstöd
Attraktiv Plats
Landsbygdsutveckling



Nyköpings kommun

Årets nyföretagarkommun 2022

Mitt i en tillväxtregion som har de rätta 
förutsättningarna



”Det är enkelt och attraktivt att 

etablera, starta, utveckla och 

driva företag i Nyköping”



Strategier och program styr näringslivsarbetet

• Bra företagsklimat - jobb, tillväxt, nya företag och etableringar

• Företagslotsning - ökad dialog mellan kommun och näringsliv

• Nätverksmöjligheter och klusterbildningar

• Om- och nyetableringar – bl a ”Dukat bord” med samverkanspartners och kollegor

• Plats- och destinationsutveckling

• Främja affärsutveckling och kompetensförsörjning

• Utvecklingsområden - bostadsutvecklingsprojekt, konceptualisering och koordinering 

av kommande företagsområden

• Fokus Nöjd Kund -koordinera och delta i arbetet Fokus nöjd kund

Näringsliv- och platsutveckling

Årets nyföretagarkommun 2022



Fokus Nöjd Kund
Landsbygdsdialog Företagsklimat 2023-01-31

Amal Shabibi 
Myndighetschef  - Samhällsbyggnad



Bemötande



Bakgrund

• Startade hösten 2019 med syfte att förbättra  

kommunens företagsklimat.

• Resulterat i många aktiviteter och insatser 

• Diplom inom NKI 2 år i rad för hög resultat inom 

myndighetsutövning

• Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs undersökning.





Mål

Målen för Fokus nöjd kund är:

• Väsentligt bättre företagsklimatet

• Ökat förtroende för kommunens hantering 

av företagsärenden

• Att arbetet bidrar till attraktivitet, inflyttning 

och ökade skatteintäkter



I mötet med oss ska kunden 
uppleva

• Enklare service – det ska bli lätt att göra rätt

• Gott bemötande – en trevlig kontakt med 

kommunen och rätt stöd

• Tillgänglighet, engagemang och 

lösningsförmåga



Planerade och genomförda aktiviteter

Rådgivning och 
service

Kundservice

Dukat bord

Kvällsöppet och 
företagslots på bygglov

E-tjänster och Min sida

Översyn av webb och 
mallar

Upphandling och 
etablering

Dialogmöte upphandling

Utveckling av 
etableringsprocessen

Tillgång på mark i fokus

Detaljplaner för ett 
levande centrum

Myndighetsutövning

Efterhandsdebitering 
avgifter

Förbättring av 
handläggningstider

Information inför 
tillsynsprojekt

Digitalt verktyg 
tillsynsrapporter på plats

Klarspråk

Kompetensutveckling –
praktisk och teoretisk

WS Myndighetsutövning 
och rådgivning

Övrigt

Företagsträffar

Utbildning och 
introduktion av nya 

medarbetare

Serviceinriktad i kravspec
vid rekryteringar

Målgruppsanalys och nya 
kommunikationsvägar

”Verktygslåda” i service



Tack för visat intresse



Samhällsbyggnad
Mark- och exploatering
Nyköpings kommun



• Att förvalta och utveckla kommunal mark – bidra till hållbart byggande

• Att driva exploateringsprojekt, genomföra tomtförsäljningar och 

strategiska markköp

• Ansvara för förvaltningen av mark och skog

• Planera för och sköta naturreservat

• Skydda och vårda kommunens naturvärden

• Representera kommunen som markägare

• Kommunicera och samarbeta med andra enheter, fastighetsägare, 

exploatörer, företag och medborgare

Mark- och exploatering



Bostads- och verksamhetsmark



Nävekvarn



Tack!



Diskussionspunkter
• Hur skapar vi ett bra företagsklimat?

• Vilka områden bör prioriteras?

• Hur vill ni mötas för att utvecklas och jobba framåt tillsammans?


