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KS §   Dnr KK20/351 
 
Stödjande åtgärder med anledning av coronapandemin 
 
Situationen för företag, föreningar med flera är i många fall osäker och 
pressad med anledning av coronapandemin. Nyköpings kommun har sedan 
mars 2020 arbetat med flertalet olika typer av åtgärder för att stötta dessa 
olika aktörer i syfte att göra situationen mer hanterbar för alla i Nyköpings 
kommun.  
 
Nyköpings kommun har kommunicerat om flertalet stödjande insatser under 
mars, april och maj tex:  
 
Uteserveringar och torghandel underlättas genom att avgift för 
uteserveringar slopas fram till september, och avgifter för torghandel sänks.  
 
Föreningar och klubbar kan under 2020 hyra lokaler för cuper/event och 
liknande inom Nyköpings Arenors lokalbestånd till rabatterat pris alternativt 
utan hyresavgift beroende på bokningens storlek. Budget för detta är max 
700 000 kr.   
 
Avbokningsavgifter slopas för hyra av Nyköpings Arenors lokaler, oavsett när 
avbokningen sker. 
 
Kommunen förstärker arbetet med konvent, cuper och läger inför hösten 
2020 samt 2021 inom ramen för arbetet med ”mötesplats Nyköping”. Budget 
för detta stöd är 85 000 kr. 
 
Kommunen inrättar en ”Evenemangsfond” där föreningar kan söka bidrag. 
Det liknar regelverket som fanns under Gästabudsåret. Budget är 500 000.  
 
Nyköpings kommun betalar en helsida i SN varje vecka där föreningar får 
möjlighet att ha med en annons avgiftsfritt. Detta erbjudande gäller under 
tiden 1 juli till 31 december 2020. Kostnad för detta belastar Nyköpings 
Arenors budget.  
 
Nyköpings kommun kommer att arrangera en föreningsmässa i samband 
med Bomässan på Rosvalla 2021. Samtliga föreningar i Nyköpings kommun 
har möjlighet att vara med på mässan kostnadsfritt. Kostnad för detta 
belastar Nyköpings Arenors budget.  
 
Föreningar kan ansöka om särskilt stöd främst för ungdomsverksamhet. 
Kultur- och fritidsnämnden samt Nyköpings Arenor hanterar och bedömer 
inkomna ansökningar inom budget.  
 
 



NYKÖPINGS KOMMUN FÖRSLAG PROTOKOLL 
Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum 
 2020-06-01 

 _____________________________________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

KS §   Dnr KK20/351 
 
Det finns möjlighet till hemsändningsbidrag efter avtal med lanthandlare. 
Boende på landsbygden kan därmed få varor från lokal lanthandel hemkörda 
utan kostnad. Budget för detta är 50 000 för kommunen vilket kompletteras 
med motsvarande belopp från Region Sörmland.   
 
Till september gäller gratis parkering på alla kommunens gatuparkeringar. 
Samtliga parkeringsintäkter från kommunens andra och större parkeringar i 
centrala Nyköping går till utökat näringslivsfrämjande arbete inom 
besöksnäring och handel. Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 
timmar och angivna parkeringsregler gäller som vanligt.  
 
Förslag 
Kommunfullmäktige står bakom de åtgärder och beslut som vidtagits av den 
kommunala organisationen för att stödja olika aktörer i Nyköpings kommun i 
en svår situation och bekräftar detta genom nedan beslut. Kostnader 
sammankopplade med dessa åtgärder, i de fall det inte framgår vilken 
budget som ska belastas ovan, hanteras genom utdelning från kommunens 
moderbolag vid bokslutet 2020.  
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att kommunen inte tar ut avgift för uteserveringar till och med september 
2020 samt att avgift för torghandel sänks med 25 % till och med september 
2020,  
 
att kommunen genom Nyköpings Arenor efter bedömning kan göra undantag 
från taxan för att hyra Nyköpings Arenor lokaler under 2020, för föreningar 
och klubbar enligt ovan,  
 
att kommunen genom Nyköpings Arenor efter bedömning kan avstå från att 
ta ut avbokningsavgifter i Nyköpings Arenors lokaler för företag och 
föreningar till och med december 2020, 
 
att kommunen stöttar arbetet med konvent, cuper, läger samt konferenser 
hösten 2020 samt 2021 inom ramen för mötesplats Nyköping,  
 
att kommunen inrättar en evenemangsfond varifrån föreningar kan söka 
bidrag,   
 
att kommunen betalar en helsida i Sörmlands Nyheter varje vecka där 
föreningar kan annonsera avgiftsfritt till och med december 2020,  
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att kommunen arrangerar en föreningsmässa 2021 där föreningar kan delta 
kostnadsfritt,  
 
att föreningar har möjlighet att ansöka om särskilt stöd via Kultur- och 
fritidsnämnden, 
 
att kommunen inte tar ut avgift för parkering enligt separata instruktioner till 
och med september 2020, samt  
 
att införa hemsändningsbidrag efter avtal med lanthandlare.  
 
 
 



 
Kommunledningskansliet, 
Sekretariat 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-05-13 

Dnr 
KK20/351 

   
   
  
 
 
 
 Kommunfullmäktige 
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Stödjande åtgärder med anledning av 
coronapandemin 

Bakgrund 
Situationen för företag, föreningar med flera är i många fall osäker och 
pressad med anledning av coronapandemin. Nyköpings kommun har sedan 
mars 2020 arbetat med flertalet olika typer av åtgärder för att stötta dessa 
olika aktörer i syfte att göra situationen mer hanterbar för alla i Nyköpings 
kommun.  

Nyköpings kommun har kommunicerat om flertalet stödjande insatser under 
mars, april och maj tex:  

Uteserveringar och torghandel underlättas genom att avgift för uteserveringar 
slopas fram till september, och avgifter för torghandel sänks.  

Föreningar och klubbar kan under 2020 hyra lokaler för cuper/event och 
liknande inom Nyköpings Arenors lokalbestånd till rabatterat pris alternativt 
utan hyresavgift beroende på bokningens storlek. Budget för detta är max 
700 000 kr.   

Avbokningsavgifter slopas för hyra av Nyköpings Arenors lokaler, oavsett när 
avbokningen sker. 

Kommunen förstärker arbetet med konvent, cuper och läger inför hösten 2020 
samt 2021 inom ramen för arbetet med ”mötesplats Nyköping”. Budget för 
detta stöd är 85 000 kr. 

Kommunen inrättar en ”Evenemangsfond” där föreningar kan söka bidrag. Det 
liknar regelverket som fanns under Gästabudsåret. Budget är 500 000.  

Nyköpings kommun betalar en helsida i SN varje vecka där föreningar får 
möjlighet att ha med en annons avgiftsfritt. Detta erbjudande gäller under tiden 
1 juli till 31 december 2020. Kostnad för detta belastar Nyköpings Arenors 
budget.  
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Nyköpings kommun kommer att arrangera en föreningsmässa i samband med 
Bomässan på Rosvalla 2021. Samtliga föreningar i Nyköpings kommun har 
möjlighet att vara med på mässan kostnadsfritt. Kostnad för detta belastar 
Nyköpings Arenors budget.  

Föreningar kan ansöka om särskilt stöd främst för ungdomsverksamhet. 
Kultur- och fritidsnämnden samt Nyköpings Arenor hanterar och bedömer 
inkomna ansökningar inom budget.  

Det finns möjlighet till hemsändningsbidrag efter avtal med lanthandlare. 
Boende på landsbygden kan därmed få varor från lokal lanthandel hemkörda 
utan kostnad. Budget för detta är 50 000 för kommunen vilket kompletteras 
med motsvarande belopp från Region Sörmland.   

Till september gäller gratis parkering på alla kommunens gatuparkeringar. 
Samtliga parkeringsintäkter från kommunens andra och större parkeringar i 
centrala Nyköping går till utökat näringslivsfrämjande arbete inom 
besöksnäring och handel. Gatuparkeringar/kantstensparkering gäller 2 timmar 
och angivna parkeringsregler gäller som vanligt.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Förslag 
Kommunfullmäktige står bakom de åtgärder och beslut som vidtagits av den 
kommunala organisationen för att stödja olika aktörer i Nyköpings kommun i 
en svår situation och bekräftar detta genom nedan beslut. Kostnader 
sammankopplade med dessa åtgärder, i de fall det inte framgår vilken budget 
som ska belastas ovan, hanteras genom utdelning från kommunens 
moderbolag vid bokslutet 2020.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att kommunen inte tar ut avgift för uteserveringar till och med september 2020 
samt att avgift för torghandel sänks med 25 % till och med september 2020,  

Ärendet berör eller påverkar barn direkt eller indirekt så att det i 
enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning 
av barnets bästa.  
 
En prövning av barnets bästa har genomförts. 
 
Förslag till beslut beaktar vad som bedömdes vara barnets bästa enligt 
prövningen.  

 
☒ 

 
☐ 

 
☐ 
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att kommunen genom Nyköpings Arenor efter bedömning kan göra undantag 
från taxan för att hyra Nyköpings Arenor lokaler under 2020, för föreningar och 
klubbar enligt ovan,  

att kommunen genom Nyköpings Arenor efter bedömning kan avstå från att ta 
ut avbokningsavgifter i Nyköpings Arenors lokaler för företag och föreningar till 
och med december 2020, 

att kommunen stöttar arbetet med konvent, cuper, läger samt konferenser 
hösten 2020 samt 2021 inom ramen för mötesplats Nyköping,  

att kommunen inrättar en evenemangsfond varifrån föreningar kan söka 
bidrag,   

att kommunen betalar en helsida i Sörmlands Nyheter varje vecka där 
föreningar kan annonsera avgiftsfritt till och med december 2020,  

att kommunen arrangerar en föreningsmässa 2021 där föreningar kan delta 
kostnadsfritt,  

att föreningar har möjlighet att ansöka om särskilt stöd via Kultur- och 
fritidsnämnden, 

att kommunen inte tar ut avgift för parkering enligt separata instruktioner till 
och med september 2020, samt  

att införa hemsändningsbidrag efter avtal med lanthandlare.  

 

 

Mats Pettersson  
Kommundirektör  
  

 Maria Karlsson 
 Näringslivschef 

 

Beslut till: 

 
 


	Dukning KF ärende 2 - Protokollsutdrag Jävsnämnden.pdf
	KS 200601 coronaåtgärder.pdf
	Stödjande åtgärder med anledning av coronapandemin
	Förslag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut


	Tjskriv. Stödåtgärder med anledning av coronapandemin(854783) (0).pdf
	Stödjande åtgärder med anledning av coronapandemin
	Bakgrund
	Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

	Förslag
	Kommunstyrelsens förslag till beslut
	Beslut till:




