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Kommunalt stödpaket till näringslivet nr 3 

Bakgrund 

Nyköpings Kommun har tidigare instiftat två generella stödpaket med syfte att 
stödja det lokala näringslivet med anledning av den pågående pandemin Covid 19. 
Att bibehålla ett så starkt näringsliv som möjligt och att rädda jobb är viktigt för 
kommunen.  

Vissa delar av näringslivet har påverkats särskilt hårt då deras verksamheter på 
olika vis är förknippade med fysisk närvaro av kunder. Särskilt tydlig blev denna 
skillnad mellan olika delar av näringslivet när de nya lokala och nationella 
restriktionerna infördes under november månad. Samtidigt kan sägas att stora 
delar av näringslivet i dagsläget är relativt milt påverkade av pandemin, och att 
vissa delar till och med sett en ökad omsättning under pandemin.  

Mot bakgrund av det rådande läget och denna tydliga skillnad i påverkansgrad är 
det skäligt att införa mer riktade stödåtgärder.   

Förslag 

Förslaget är att införa ett tredje stödpaket med insatser som till stora delar är 
riktade till de sektorer som är mest påverkade. Detta för att ge så många livskraftiga 
företag som möjligt en chans att ta sig igenom pandemin. Jobb och företag är 
grunden i välfärdens ekonomi. De näringar som representeras bland de mest 
påverkade (besöksnäringen, handel, kulturella näringar med flera) bidrar också i 
hög grad till Nyköpings attraktivitet, till medborgarnas välmående och skapar trygga 
och trevliga miljöer.  

 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att införa ett tredje stödpaket till näringslivet, enligt bilaga 1 

att avsätta 1 150 000 från KS medel för att finansiera paketet  

att öppna ansökan till de insatser som kräver detta senast per den 27 november. 

att inför 2021 skapa en för ändamålet avsedd central buffert för eventuella 
kundförluster   

att ge de berörda enheterna, Näringsliv, Ekonomi, Samhällsbyggnad, DSO och 
Teknik i uppdrag att möjliggöra införandet av stödpaketet per den 1 december.  



Tjänsteskrivelse 

Kommunalt stödpaket till näringslivet nr 3 

Bakgrund 

Nyköpings Kommun har tidigare instiftat två generella stödpaket med syfte att stödja det 

lokala näringslivet med anledning av den pågående pandemin Covid 19. Att bibehålla ett så 

starkt näringsliv som möjligt och att rädda jobb är viktigt för kommunen.  

Vissa delar av näringslivet har påverkats särskilt hårt då deras verksamheter på olika vis är 

förknippade med fysisk närvaro av kunder. Särskilt tydlig blev denna skillnad mellan olika 

delar av näringslivet när de nya lokala och nationella restriktionerna infördes under 

november månad. Samtidigt kan sägas att stora delar av näringslivet i dagsläget är relativt 

milt påverkade av pandemin, och att vissa delar till och med sett en ökad omsättning under 

pandemin.  

Mot bakgrund av det rådande läget och denna tydliga skillnad i påverkansgrad är det skäligt 

att införa mer riktade stödåtgärder.   

 

Förslag 

Förslaget är att införa ett tredje stödpaket med insatser som till stora delar är riktade till de 
sektorer som är mest påverkade. Detta för att ge så många livskraftiga företag som möjligt 
en chans att ta sig igenom pandemin. Jobb och företag är grunden i välfärdens ekonomi. De 
näringar som representeras bland de mest påverkade (besöksnäringen, handel, kulturella 
näringar med flera) bidrar också i hög grad till Nyköpings attraktivitet, till medborgarnas 
välmående och skapar trygga och trevliga miljöer.  
 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att införa ett tredje stödpaket till näringslivet, enligt bilaga 1 

att avsätta 1 150 000 från KS medel för att finansiera paketet  

att öppna ansökan till de insatser som kräver detta senast per den 27 november. 

att inför 2021 skapa en för ändamålet avsedd central buffert för eventuella kundförluster   

att ge de berörda enheterna, Näringsliv, Ekonomi, Samhällsbyggnad, DSO och Teknik i 

uppdrag att möjliggöra införandet av stödpaketet per den 1 december.  



Mats Pettersson 

Kommundirektör   Maria Karlsson 

    Näringslivschef  

 

Beslut till: 

 

Näringsliv 

Ekonomi 

Samhällsbyggnad 

Tekniska Divisionen 

DSO 



Bilaga 1 

Kommunalt Stödpaket Nr 3 till Näringslivet 

 

Åtgärder som innefattas i detta stödpaket: 

 

1. Förlängt anstånd med fakturor – för särskilt drabbade sektorer  

Anståndsperiod 6 månader och återbetalningsplan under 2021. Detta omfattar branscher 

som är särskilt påverkade av nyligen införda restriktioner till följd av pandemin. Gemensamt 

för dessa verksamheter är att verksamheten baseras på fysiska kundmöten - detaljhandel, 

besöksnäring, kulturella näringar, annan serviceverksamhet såsom tex gym, 

persontransporter.    

• Ansökan kan ske om anstånd upp till 6 månader. Återbetalningstid är som mest hela 

2021. Ingen ränta eller avgifter utgår under denna period. Betalningsförmågan i 

företagen ska användas till att reglera skulden, inte till tillkommande kostnader.  

• Krav kommer ställas på löpande betalning av minst 10% av skulden per månad under 

hela perioden.  

• Eventuell kvarstående skuld från befintlig anståndsperiod kan inkluderas i den 

individuella planen.  

• Krav kan ställas om rådgivning/stöd via STUA/NFC/ALMI om det bedöms kunna 

hjälpa företaget och säkra kommunens fordring 

 

2. Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll 2020 till särskilt utsatta branscher 

restauranger, hotell och andra serveringsställen  

 

3. Senarelägga debitering av tillsynsavgift för livsmedelskontroll 2021 från februari till 

september samt debitering av alkoholtillstånd/tillsyn från juni till oktober 2021.  

 

4. Årets Julklapp till all kommunens personal sker genom Nysams presentkort som 
innebär att lokal handel och besöksnäring stöds.  
 

5. Ingen kostnad tas ut för cateringtillstånd av alkohol från 1 december tom 30 april 
2021      
Restaurangen behöver ha ett serveringstillstånd i botten och en komplettering i form 
av cateringtillstånd. Anmälan till alkoholinspektör måste göras inför varje beställning, 
kostar inget. För att bedriva cateringverksamhet av mat behöver man anmäla det till 
Livsmedelsenheten. Det krävs inget tillstånd och det kostar inget. 
 

6. Rådgivningstelefon för Nyföretagare, småföretagare och de som behöver rådgivning 
på andra språk. Sker i samarbete med Nyföretagarcentrum. 
 

7. Digitalt HR stöd. Start av digitala utbildningar avseende HR- frågor kopplat till 
pandemin: permittering, varsel etc. Sker i samarbete med de stödlinjer som drivs av 
Nyföretagarcentrum och STUA.  
 

8. Förlängd gratis kantstensparkering i centrala Nyköping till 31 mars, för att underlätta 
snabba ärenden, plocka upp take away mat etc.   
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