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Krisledningsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-12-17  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-12-17 
Anslaget sätts upp: 2020-12-21             Anslaget tas ned: 2021-01-12 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 

 

Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Matilda Ekh 

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, sammanträdesrum: Landsort, 2020-12-17 klockan 09.00-09.25, 14.42-

14.47. 

Ajournering 09.26-14.41 

Beslutande 

Harry Bouveng (M) 

Daniel Adborn (L) 

Bodil Toll (M) tjänstgör istället för Tommy Cumselius (M) 

Theresia Bergendahl (C) deltog under första delen av § 14 till och med klockan 14.36, men 

inte i beslutet. 

Bengt-Göran Pettersson (KD) deltog under första delen av § 14 till och med klockan 14.35, 

men inte i beslutet. 

Patrik Isestad (S) 

Janice Boije Junerud (S)  

Lars-Åke Lundin (S) 

Bernt Månsson (V) 

Lena Dafgård (SN) 

Jean-Claude Menot (SD) tjänstgör istället för Donald Löfving (SD), deltog under första delen 

av § 14 till och med klockan 10.45 men inte i beslutet. 

 

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Enligt förteckning  

Övriga deltagare 

Enligt förteckning.  

Paragrafer 
§§ 12 - 14 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen 21 december 10:00. 

 

Underskrifter 
 

 

Harry Bouveng (M) 

ordförande 

Daniel Adborn (L) 

Justerare 

 

 

 

Patrik Isestad (S)     Matilda Ekh 
Justerare      sekreterare 
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Icke tjänstgörande ersättare 
 

Distans: 

Agneta Tjärnhammar (M)  

Håkan Svanberg (M) till och med klockan 12.05 

Per Malmsten (M)  

Sophia Stureson (L) till och med klockan 10.45 

Göran Bergander (S) 

Ola Hägg (S) 

Rolf Hofsten (PPiN) 

Emma Solander (MP) 

Per Ranch (SN) 

 

 

 

Övriga deltagare 

Matilda Ekh, sekreterare 

Christian Wigren, kanslichef 

 

Distans: 

 

Carolina Pettersson, kommundirektör 
Nina Munters, näringslivschef 

Dan Olén, ekonomichef 

Mikael Gustafsson, planeringschef 
Linn Marsten, personalchef 

Sabina Edelman, mark- och exploateringschef 
Yvonne Persson, kommunjurist 

David Ulmér, kommunstrateg 
Adam Andersson, projektledare 

Marcus Svinhufvud (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden 

Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare 
Aline Varre, politisk sekreterare 

Nathalie Majdek Mathisen, politisk sekreterare 
Emelie Häll, konsult  

Mikael Blomberg, verksamhetschef Upphandling Södertörn 
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Innehållsförteckning              

§ 12/20 Fastställande av dagordning 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 13/20 Förslag till beslut om vidare åtgärder kopplat till näringslivet  

§ 14/20 Övriga frågor 
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§ 12/20 

Fastställande av dagordning 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att fastställa dagordningen med följande tillägg: 

Under § 14 Övriga frågor: 

1. Bernt Månsson (V) har en fråga om lunch för skolelever i och med distansundervisning på 
högstadiet. 

2. Lena Dafgård (SN) har en fråga om hur dialogen ser ut beträffande att köra ut matvaror till äldre. 

______  
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§ 13/20 KS/2020/0194/004 

Förslag till beslut om vidare åtgärder kopplat till näringslivet 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att: 

1. Slopa avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och 
torghandel under den tid coronapandemin och gällande restriktioner försvårar för näringen (som 

längst till och med mars 2021).  
 

2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär anstånd 
med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla kommunala fakturor för 

renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn. (som längst till 

och med mars 2021).  
 

3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 
betalningstiden (som längst till och med mars 2021).  

 

4. Näringslivsenhetens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat 
till coronapandemin, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med mars 

2021). 
 

Ärendet 
En del av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till 
pandemin, restriktioner som ännu gäller och i vissa fal blivit ännu hårdare. Många företag vittnar om 

tappade intäkter, svårigheter med likviditeten och ökade kostnader till följd av arbetet för att minska 
smittspridningen. Nedan redovisade åtgärder är menat att generellt minska den negativa påverkan 

på delar av näringslivet samt visar också på kommunens vilja att stötta drabbade företag. 
 

MARKUPPLÅTELSE  

Bakgrund: Många serveringar och butiker har till följd av smittspridningen och myndigheters 
restriktioner och uppmaningar till människor att ”stanna hemma, ställa in och skjuta upp”, tappat 

största delen av sina kunder. Att använda sina uteserveringar, eller flytta ut en del av försäljningen 
gör att kunderna kan besöka serveringar och butiker på ett säkrare sätt, och att företagen trots 

tomma lokaler, kan få en intäkt. 

 
Åtgärd 1: Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas för uteserveringar, evenemang och 

torghandel under den tid som pandemin försvårar för näringen (som längst till och med mars 2021).  
 

Syfte med förslaget: Skapa fortsatta förutsättningar för företag inom besöksnäring och handel som 
tappat stora delar av sina kunder och intäkter till följd av coronapandemin och gällande 

restriktioner.  

 
Intäktsbortfall till och med december 2020 kopplade till åtgärden: 267 000 kr  

 
Budgetpåverkan: Intäktsbortfall hos Stadsmiljöavdelningens för markupplåtelse under januari-mars 

är beräknat till: 24 600 kr.  

(Fler aktörer kan komma in med ansökan om att använda allmän platsmark, men dessa intäkter 
finns inte budgeterade.) 
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FAKTUROR, PÅMINNELSER, INKASSO MM 
Bakgrund: Det rådande läget leder till att många företag är pressade ekonomiskt och har svårt att få 

betala sina fakturor.    

 
Åtgärd 2: Företag som begär anstånd med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller 

alla kommunala fakturor för renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan 
och tillsyn (som längst till och med mars 2021). 

Åtgärd 3: Kommunen kan möjliggöra snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 
betalningstiden (som längst till och med mars 2021).  

 

Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten.  
Budgetpåverkan: Liten eller obefintlig.  

 
UTÖKAD FÖRETAGSLOTS  

Bakgrund: Det upplevs av många företag, framför allt mindre, att det är svårt att hitta rätt bland 

stöden som finns från olika myndigheter.  
 

Åtgärd 4: Företagslotsfunktionen hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat till 
coronapandemin från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med mars 2021).  

 
Syfte: Hjälpa företag att hitta det stöd som är rätt för dem, beroende på situation och specifika 

utmaningar.  

Budgetpåverkan: Den utökade lotsfunktionen beräknas inte innebära några ökade kostnader, 
däremot ändras vissa arbetsuppgifter hos tjänstepersoner på näringslivsenheten tillfälligt 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att: 

1. Slopa avgifter för kommunal markupplåtelse förlängs för uteserveringar, evenemang och 

torghandel under den tid coronapandemin och gällande restriktioner försvårar för näringen (som 
längst till och med mars 2021).  

 
2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär anstånd 

med fakturor, kan ges sex månader anstånd utan ränta. Gäller alla kommunala fakturor för 

renhållning, vatten och avlopp, lokalhyra, arrenden, bygglov, anmälan och tillsyn. (som längst till 
och med mars 2021).  

 
3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som önskar korta 

betalningstiden (som längst till och med mars 2021).  
 

4. Näringslivsenhetens företagslotsfunktion hålls fortsatt utökad till att omfatta stödåtgärder kopplat 

till coronapandemin, från andra myndigheter och organisationer (som längst till och med mars 
2021). 
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__________ 
 

Skickas till 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden  

Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  

Kommundirektör  

Näringslivschef  
Planeringschef  

Miljö- och Samhällsbyggnadschef  
Mark- och Exploateringschef  

Stadsmiljöchef  
Hamnchef 

Fastighetschef  

Avdelningschef Plan, stab och bygglov  
Bygglovschef  

VA-chef 
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§ 14/20  

Övriga frågor 

1. Bernt Månsson (V) har en fråga om lunch för skolelever i och med 
distansundervisning på högstadiet. 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att tacka förvaltningen för informationen. 

Ärendet 
Kanslichef Christian Wigren informerar om att högstadieskolorna fortfarande serverar mat till 
eleverna. 
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2. Lena Dafgård (SN) har en fråga om hur dialogen ser ut beträffande att 
köra ut matvaror till äldre. 

Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
socialförvaltningen och Samhall, undersöka möjligheterna att ombesörja inköp för människor i behov 

(boende i kommunen), samt att marknadsföra detta om möjligt. Kostnaderna tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Ärendet 
Lena Dafgård (SN) frågar hur dialogen ser ut beträffande att köra ut matvaror till äldre. Kanslichef 
Christian Wigren svarar att frågan inte har tagits upp igen då efterfrågan har varit liten.  

Yrkande 
Mötet ajourneras för att återupptas efter kommunstyrelsens sammanträde. 

Efter dialog mellan förvaltningen och Emma Solander (MP) läggs följande förslag fram:  

Krisledningsnämnden beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
socialförvaltningen och Samhall, undersöka möjligheterna att ombesörja inköp för människor i behov 

(boende i kommunen), samt att marknadsföra detta om möjligt. Kostnaderna tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Krisledningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 
socialförvaltningen och Samhall, undersöka möjligheterna att ombesörja inköp för människor i behov 

(boende i kommunen), samt att marknadsföra detta om möjligt. Kostnaderna tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel. 

Proposition 
Ordförande (M) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner att 
krisledningsnämnden beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med 

socialförvaltningen och Samhall, undersöka möjligheterna att ombesörja inköp för människor i behov 
(boende i kommunen), samt att marknadsföra detta om möjligt. Kostnaderna tas från 
kommunstyrelsens ofördelade medel. 

_______ 

Skickas till 
Akten 

Kommundirektören 

Socialförvaltningen 
Samhall 
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