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Näringslivsbolaget är avvecklat
Kommunfullmäktige beslutade i april 2018 att avveckla Tyresö Näringslivsaktiebolag. Bolagets
tillgångar är nu överförda till kommunen och bolaget såldes i maj 2019 till en extern köpare, Svenska
Standardbolag AB. Köparen förbinder sig att sköta likvidationen av bolaget. Därmed är fullmäktiges
beslut verkställt.

Utveckling av Tyresöinitiativet - återrapport
Tyresöinitiativet är en form av e-petition (förslag från medborgare) som startade i januari 2017.
Kommunstyrelsen har 2018-10-02 beslutat om utvecklingsåtgärder för Tyresöinitiativet och samtliga
åtgärder är nu genomförda enligt följande:
Handläggningstiden för beslut utifrån ett förslag från medborgare har förkortats. Publiceringstiden
för att få stöd för ett förslag är 1 månad och nämnderna bör behandla förslag inom 2 månader.
För att ett förslag ska gå vidare för beslut ska 50 personer stödja förslaget.
Det har förtydligats på kommunens webbplats vad man kan lämna förslag om till Tyresöinitiativet.
Även gränsdragningen mellan Tyresöinitiativet och synpunktshanteringssystemet har förtydligats.
Beredningen för medborgardialog och integration, BMI, har fastställt en kommunikationsplan för
Tyresöinitiativet.
Servicecenter genomför kontinuerlig processkartläggning av synpunktsärenden och felanmälningar till
tekniska kontorets verksamheter med målet att effektivisera. Syfte är att servicecenter ska handlägga
en större andel av frågorna och därmed minska belastningen på verksamheterna.
Lägesrapport för Tyresöinitiativet redovisas vid Beredningens för medborgardialog och integration
(BMI) sammanträden.
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Utbildning för krisledningsnämnden
Enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid
och höjd beredskap (LEH 2006: 544) ska krisledningsnämnden få den utbildning som krävs för att
hantera sitt ansvar och uppgifter. I samband med ny mandatperiod har utbildning har genomförts
under maj månad där även tjänstemän deltog. Utbildningen innehöll bland annat
krisledningsnämndens ansvar och befogenheter, lagtillämpning vid kriser, kommunens
krisorganisation, dess arbetssätt och samarbete samt kommunens krisplaner.
Cannabisföreläsning
I april erbjöd kommunen en föreläsning tillsammans med polisen Marcus Warneby för
tonårsföräldrar och skolpersonal. Under kvällen belystes olika arenor där droger säljs och vad man
som förälder bör vara uppmärksam på. Marcus Warneby delgav också en bild av hur situationen ser
ut ute i kommunen. Cirka 50 tonårsföräldrar deltog och även personal från fritidsgården var på plats
för att svara på frågor.
Tonårsresa
Nu i maj månad genomförde kommunen tillsammans med polisen och Nobina en så kallad
tonårsresa igen. Det är en uppskattad bussresa runt i kommunen där tonårsföräldrar på en och en
halv timme åker i ”tonåringarnas fotspår”.
Under resan fick de se kända ”ungdomshängplatser”, fick en hel del fakta om ungdomar och droger i
Tyresö samt ett besök på Nyboda fritidsgård.
Södertörnskommunernas samarbetskommitté
Vid det senaste mötet i samarbetskommittén diskuterades bland annat problembilden kring den
framtida kraftförsörjningen i regionen. Det konstateras att problembilden är komplex och det finns
många inblandade aktörer. Bedömningen är bland annat att eleffekten inte kommer att räcka
framöver när behoven fördubblas de kallaste månaderna på året. Kunskapen behöver fördjupas och
södertörnskommunerna behöver fortsätta jobba med olika åtgärder.
Vid mötet diskuterades även om Södertörns rådslag, som är en etablerad konferens, kan
vidareutvecklas.
Minnesanteckningar bifogas under meddelanden.
Riktlinje för projektarbete
Kommundirektören har fastställt riktlinje för projektarbete. Det är ett styrdokument som förtydligar
kommunens projektmodell. Syftet är att ytterligare förbättra efterlevnaden, att projektmodellen ska
användas i kommunens projektarbete och även vara vägledande när kommunen anlitar externa
konsulter i projekt.
Styrdokumentet bifogas under meddelanden.
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Företagsklimat
Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner har
presenterats. Över 30 000 företagare runtom i Sverige har satt betyg på sin kommun.
Områden som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från
kommunala verksamheter och kommunens service till företagen.
Undersökningen visar på små förändringar i Tyresös företagsklimat. Tyresöföretagens
sammanfattande omdöme om det lokala företagsklimatet är godtagbart (3,5 av 6). Högst betyg i länet
får Solna (4,1) och Upplands-Bro (4,0). Bland länets kommuner har företagsklimatet förbättrats i tolv
kommuner, medan företagen ger ett lägre betyg i sju kommuner. I resterande kommuner ligger det
sammanfattande omdömet stilla sedan förra året.
Företagsklimatet i Tyresö är godtagbart men företagen ser brister i kommunens upphandlingar och i
kommunens service till företagen.
Merparten av företagen trivs i Tyresö men ett område som företagen pekade ut som viktigt att
förbättra är kommunledningens dialog med företagen.
De vanligaste kontakterna som företagen har med Tyresö kommun är med tjänstemän i tillståndsoch tillsynsärenden. Att arbeta med vägledande myndighetsutövning, korta handläggningstider och att
öka tjänstemännens förståelse för företagens vardag förbättrar företagsklimatet.
Kommunen har startat upphandlingsseminarium med företagare för att förtydliga
upphandlingsarbetet och man för dialog med berörda branscher.

Företagsbesök
Under våren har ett flertal företagsbesök genomförts av kommundirektören, kommunstyrelsens
ordförande och näringslivschefen för kunskapsutbyte och för att förbättra dialogen. Fler besök ska
genomföras innan sommaren och besöken fortsätter även i höst.
Ekonomisk rapport
Som ett komplement till den reguljära ekonomiska uppföljningen lämnar ekonomichefen redogörelse
för händelser och risker som påverkar kommunens ekonomi. Ekonomisk rapport bifogas och
delårsrapport 1 behandlas på sammanträdet.
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