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Anteckningar förda vid Landsbygdsdialogen – Företagsklimat 

och arbetsmarknad 

2023-01-31, Nävekvarn 

 

Vi samlade ca 25 företagare och verksamma från Nyköping kommuns 

landsbygdsorter med fokus på att ge information och presentera några av de 

tjänstepersoner som samverkar med näringslivet för att skapa bra 

förutsättningar för utveckling. 

En kort sammanfattning av de övriga planerade landsbygdsdialogerna 

presenteras sist i dessa anteckningar. 

Efter inledning och presentation av dagens föredragande berättade Ahmad 

Eid om planerna för mandatperioden och de områden som kommer att 

prioriteras. Att få med hela Nyköping inom alla områden är i fokus och det nya 

Näringsliv och arbetsmarknadsutskottet kommer att ha landsbygdsfrågorna 

högt på agendan i utvecklingsarbetet. 

Näst på tur var Ola Pettersson som är nytillträdd Divisionschef för divisionen 

Näringsliv, Kultur och Fritid. Han berättade om drömjobbet där han ser stora 

synergier mellan de olika enheterna, för att verka för utveckling för såväl 

näringslivet och företagande som att bidra till ökad nöjdhet och trivsel genom 

fritidsaktiviteter och evenemang för alla innevånare och tillresta till Nyköping. 

Sofia Rydingsvärd är Tf Näringslivschef och hon berättade om hur Näringsliv 

och Platsutveckling lotsar och hjälper företag inom alla branscher att utvecklas 

genom bl a konceptet ”Dukat bord”. En mötesplats för att tillsammans med 

företagaren, samla de tjänstepersoner som krävs för att företagaren snabbare 

ska få hjälp, råd och vägledning. 

Sedan berättade Amal Shabibi som är Myndighetschef på divisionen för 

Samhällsbyggnad om hur man arbetar med ständiga förbättringar i 

tillämpningen i all myndighetsutövning. Genom projektet ”Fokus nöjd kund – 

FNK”, används olika mätningar genom nyckeltal för att arbeta med de 

serviceområden där våra myndighetsområden kan utvecklas för att mötet med 

kunden ska bli så bra som möjligt och för att resultatet ska bli tydligt, effektivt 

och rättssäkert. 

Efter en bensträckare med gott fika som serverades av Systrarna Bråde, var det 

Karin Wesström från MEX tur. Här gavs mer klarhet i hur Nyköpings Kommuns 

pågående beredningsprojekt för mark fortskrider. Hon berättade också om hur 

kommunens möjligheter till olika markinköp förändrats. 

Till slut berättade Johans Wachtmeister som är ordförande i Kompetens och 

arbetsmarknadsnämnden och utmaningar och möjligheter för att verka för 
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utveckling för de som står utanför arbetsmarknaden. Planer för att öka 

språkkunskaper hos utlandsfödda. I ett stort samarbete med Campus 

Nyköping kompetensutveckla i samverkan med näringslivet, och även 

engagera näringslivet att delta i utvecklingsarbetet genom praktikplatser. 

Sedan följde engagerade gruppdiskussioner där resultatet av dessa mynnade 

ut i en bruttolista med synpunkter och utvecklingsförslag: 

Hur skapar vi ett bra företagsklimat: 

• Bra bostadssituation 

• Wifi/fiber 

• Möjlighet att ställa om lokaler till företagshotell? 

• Förskola/skola och transporter kopplat till detta.  

• Transporter/kommunikation anpassade efter behov (t ex taxi under 

vissa tider) för att attrahera arbetskraft t ex till besöksnäringen ffa under 

säsong.  

”Brukslinjen” är ett tips: gratis vissa tider och linjer 

Nära dialog med Trafikplanerare 

• Väderstad – en ort som har ett levande företagande: 

omvärldsbevakning 

• Utbyggd infrastruktur och bostadsförutsättningar 

• Kontinuitet i kundhantering – en kontaktperson för företagaren från ex 

Näringslivsenheten 

 

Vilka områden bör prioriteras: 

• Utveckla fler småhustomter i t ex Buskhyttan 

• Säkra flyttkedjor på landsbygderna 

• Skolbussar och gratisresor 

 

Hur vill ni mötas för att utvecklas och jobba framåt tillsammans: 

• Mera dialog med medborgare utifrån olika perspektiv 

• Träffar för företagare på landsbygden 

• Möten med uppföljning & återkoppling av det arbete som görs eller 

varför det ev. inte gjorts 

• Flera mötesformer på landsbygdsorterna; företagslunch/frukostar etc. 
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Övriga planerade landsbygdsdialoger under året enligt: 

• Dialog för samverkan inom samhällsbyggnad och skola– Tystberga, 

Bygdegården (8/3, 16.00-18.30)  

• Innehåll: Utmaningar och möjligheter för framtiden 

•  

• Dialog för Krisberedskap, livsmedelsförsörjning och trygghet – Vrena, 

Bygdegården (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 – Jönåker, Citylokalen (14/11, 

15.00-17.30)  

• Innehåll: Resurser och insatser för social omsorg, omvårdnad och 

psykisk ohälsa 

 

 

Tack för ett bra möte och välkommen på nästa landsbygdsdialog som äger 

rum i Bygdegården i Tystberga den 8/3 med temat: Samhällsbyggnad och 

skola. 

 

Bilaga: Presentationerna från dagens dialog! 

 

För de samlade anteckningarna: 

Harriet Nilsson, 

Funktionsansvarig 

Landsbygd, Näringsliv & Platsutveckling 

 

 


