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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Krisledningsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-03-18 
Anslaget sätts upp: 2021-03-23             Anslaget tas ned: 2021-04-14 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Eva Ryman 

Plats och tid 
Kommunhuset, Nynäshamn lokal: Landsort, 2021-03-18 kl. 15.35-15:50 

Beslutande 
Harry Bouveng (M) 
Bodil Toll (M), tjänstgör för Mikael Persson (L) deltar på distans 
Tommy Cumselius (M) deltar på distans 
Theresia Bergendahl (C) deltar på distans 
Bengt-Göran Pettersson (KD) deltar på distans 
Patrik Isestad (S) deltar på distans 
Janice Boije Junerud (S) deltar på distans 
Lars-Åke Lundin (S) deltar på distans 
Bernt Månsson (V) deltar på distans 
Per Ranch (SN), tjänstgör för Lena Dafgård (SN) deltar på distans 
Donald Löfving (SD) deltar på distans 

 

  

Icke tjänstgörande ersättare (samtliga deltar på distans) 
Agneta Tjärnhammar (M) 
Per Malmsten (M) 
Göran Bergander (S) 
Ola Hägg (S) 
Rolf Hofsten (PPiN) 
Emma Solander (MP) 

 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson kommundirektör, Nina Munters tf näringslivschef, kanslichef Christian Wigren, 
kommunjurist Sanna Jansson, Eva Ryman sekreterare 

 

Paragrafer 
§§ 1-3 

Justeringens plats och tid  
Kommunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen 2021-03-22 kl 14.00 

Underskrifter 
 
 
Harry Bouveng (M) 
ordförande 

Theresia Bergendahl (C) 
justerare 

 
  
Patrik Isestad (S) 
justerare 

 

Eva Ryman 
sekreterare  
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Innehållsförteckning              

§ 1/21 Fastställande av dagordning 
 

§ 2/21 Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet utifrån Coronapandemin  

  Övriga frågor 
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§ 1/21 

Fastställande av dagordning 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

_____  
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§ 2/21 KS/2021/0129/141 

Förslag till beslut om vidare stödåtgärder för näringslivet 
utifrån Coronapandemin 
Krisledningsnämndens beslut 
Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1. Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala företag 
som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021. 

2. Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär 
anstånd med fakturor, kan även fortsatt 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 december 2021. 

3. Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av 
coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som längst till 
och med december 2021. 

4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under 
förutsättning att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  

5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 
möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för 
företag inom utpekat drabbade branscher.  

 

Kommunstyrelsens beslut   
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslaget till beslutspunkt 6 till förvaltningen för att 
utreda förslag att Nynäshamns kommun ger ett gåvokort att använda bland kommunens företag av 
en summa av 1 mnkr. Krisledningsnämnden behandlar ärendet den 25 mars 2021. 

Ärendet 
Delar av näringslivet har drabbats hårt av bland annat nödvändiga restriktioner kopplat till 
coronapandemin, restriktioner som ännu gäller och i vissa fall 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 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. Även förändringen av tidpunkt då alkohol måste sluta att serveras och 
restauranger och dylikt måste stäng, har påverkat negativt. 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 och tidigare stängning, kan få en intäkt. 
 
Åtgärd 1: Avgifter för kommunal markupplåtelse slopas även fortsatt, för uteserveringar och lokala 
företag som flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021. 
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§ 2/21 
 
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 april till och med december 2020 kopplade till åtgärden: 267 000 kr. 
Intäktsbortfall januari till och med mars 2021: 24 000 kr 
 
Budgetpåverkan: Intäktsbortfall hos Stadsmiljöavdelningen för markupplåtelse under april-december 
2021 är beräknat till cirka: 270 000 kr. 
(Fler aktörer kan komma in med ansökan om att använda allmän platsmark, men dessa intäkter 
finns inte budgeterade.) 
 
 
FAKTUROR, PÅMINNELSER, INKASSO MM 
 
Bakgrund: Det rådande läget leder till att många företag har stora problem med likviditeten.  
 
Åtgärd 2: Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär 
anstånd med fakturor, kan även fortsatt 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 december 2021. 
 
Åtgärd 3: Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av 
coronapandemin och gällande restriktioner som önskar korta betalningstiden, som längst till och 
med december 2021. 
 
Syfte: Åtgärderna bibehålls för att kunna hjälpa företag att klara likviditeten.  
Budgetpåverkan: Liten eller obefintlig.  
 
HYROR OCH ARRENDEN 
 
Bakgrund: Regeringen föreslår att det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran 
som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är 
tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska 
svårigheter med anledning av pandemin.  
 
Åtgärd 4. Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50% till drabbade hyresgäster inom 
utpekat utsatta branscher under januari-mars 2021, i linje med Regeringens förslag. Detta under 
förutsättning att förslaget godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  
 
Syfte: Förslaget är ämnat att underlätta för företag som drabbats ekonomiskt till följd av pandemin 
och restriktioner, att klara sin likviditet.  
 
Intäktsbortfall kopplade till åtgärden under 2020: 143 000 kr.  
Budgetpåverkan: Oklart, då det beror på omfattningen av önskad hjälp.  
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§ 2/21 
 
 
AVGIFTER FÖR ALKOHOLTILLSYN OCH HÄLLSOSKYDDSTILLSYN 
 
Bakgrund: Restaurangbranschen, hotell och andra tillfälliga boenden och gym har drabbats hårt av 
pandemin och de restriktioners om införts. Ett möjligt ytterligare stöd är att inte ta ut avgifter för 
Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn, för företag i dessa branscher, något som förvaltningen anser 
vore en bra åtgärd.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smofh) ansvarar för medlemskommunernas (Haninge, 
Tyresö och Nynäshamn) tillsyn inom flera lagstiftningar. Förbundet är en egen juridisk person, vilket 
innebär att likabehandlingsprincipen gäller inom förbundets hela tillsynsområde. Av den anledningen 
måste medlemskommunerna fastställa likalydande taxor samt att tillämpningen av dessa skall vara 
enhetlig inom förbundet. Det får inte skilja sig åt beroende på vilken kommun företaget befinner sig 
i. Kommunerna behöver tid för att hitta och ta beslut kring en gemensam väg framåt i frågan om 
tillsynsavgifterna. Smohf kommer att senarelägga sina fakturor för tillsyn kopplat till 
serveringstillstånd samt livsmedelstillstånd. Detta ger företagen andrum och hjälp i akuta problem 
med likviditeten och kommunerna ges tid att arbeta fram ett gemensamt beslut i frågan.  
 
Åtgärd 5. Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 
möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för företag 
inom utpekat drabbade branscher. 
 
Syfte: Hjälpa drabbade företag att klara likviditetsproblem.  
 
 
CORONASÄKRA MÖTESPLATSER 

Bakgrund: För att hjälpa till att öka attraktiviteten i centrum och på så sätt hjälpa fler företag att 
överleva i pandemin kommer ett förslag om att skapa coronasäkra mötesplatser i centrum - för att 
skapa trivsel och öka kundunderlaget till butikerna på ett smittsäkert sätt. Människor längtar efter 
att komma ut och efter umgänge. Förslaget är att möjliggöra detta på ett säkert sätt ur 
smittspridningssynpunkt.  

Åtgärd 6: Göra en extra satsning för en attraktiv miljö om en miljon kronor för att skapa 
coronasäkra mötesplatser under vår och sommar, i centrala Nynäshamns stadskärna, Ösmo samt 
Sunnerby och Spångbro. Detta sker genom ett nära samarbete mellan Näringslivsenheten, 
Stadsmiljöavdelningen, företagare, fastighetsägare och Stadskärneföreningen. Det kan exempelvis 
handla om pop-upp-lekplatser, tillfälliga gräs- och sandytor, utelek, flaggspel, blommor, möblemang 
etc. Vissa delar torde även kunna flyttas mellan de olika tätorterna, och målet är att så mycket som 
möjligt går att återanvända. Dialog om samverkan föreslås även att föras med författarna till 
medborgarförslaget ”Idéskiss Banantorget” och fastighetsägare. 

Syfte: Underlätta för människor att träffas på centrala platser på ett coronasäkert sätt, skapa 
inbjudande miljöer och trivsel på platser med handel och service, vilket bidrar till ökat kundunderlag 
till företagen. Samt att vi samtidigt möjliggör för lokala företag att flytta ut delar av sin verksamhet 
ger ytterligare förutsättningar för en coronasäker handel. 

Budgetpåverkan: En miljon kronor tillförs Samhällsbyggnadsnämndens stadsmiljöavdelning. 
Pengarna ska i sin helhet gå till ovan satsning.  
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§ 2/21 

Förvaltningens förslag till beslut 
Krisledningsnämnden beslutar föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

1.Fortsatt slopa avgifter för kommunal markupplåtelse för uteserveringar och lokala företag som 
flyttar ut en del av sin försäljning, samt för evenemang, till och med december 2021. 
2.Företag som påverkats av coronapandemin och gällande restriktioner och som begär anstånd 
med fakturor, kan även fortsatt 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 december 2021. 
3.Kommunen bibehåller möjligheten till snabbare betalning till leverantörer som påverkas av 
coronapandemin och gällande restriktioner och önskar korta betalningstiden, som längst till och 
med december 2021. 
4.Möjliggöra hyres- och arrendereducering med upp till 50 procent till företag inom utpekat 
drabbade branscher, i linje med Regeringens förslag (januari-mars 2021), under förutsättning 
att detta godkänns av EU-kommissionen och beslutas.  
5.Fortsätta påbörjad dialog med Haninge och Tyresö kommuner samt Smohf, gällande 
möjligheten att inte ta ut avgifter under 2021 för Alkoholtillsyn och Hälsoskyddstillsyn för 
företag inom utpekat drabbade branscher.  
6.Göra en extra satsning om en miljon kronor, för att skapa coronasäkra mötesplatser i centrala 
Nynäshamns stad, Ösmo och Sunnerby och Spångbro.   

Yrkanden 
Patrik Isestad (S) yrkar avslag till beslutspunkt 6 och följande tillägg:  

Nynäshamns kommun ger ett gåvokort till medarbetare att använda bland kommunens företag till 
en summa av 1 mnkr. 

Bernt Månsson (V) yrkar bifall till Patrik Isestads yrkande. 

Lars-Åke Lundin (S) yrkar att beslutspunkten 6 återremitteras till förvaltningen för att utreda förslag 
att Nynäshamns kommun ger ett gåvokort att använda bland kommunens företag av en summa av 
1 mnkr för ny behandling i Krisledningsnämnden den 25 mars.  

Propositionsordning 
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Bifall eller avslag till beslutspunkterna 1-5. 

Bifall eller avslag till återremiss till förvaltningen av punkten 6 för att utreda förslag att Nynäshamns 
kommun ger ett gåvokort att använda bland kommunens företag av en summa av 1 mnkr. 

Proposition 
1. Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till beslutspunkterna 1-5 och finner 

att kommunstyrelsen beslutat att godkänna förslagen. 
2. Ordföranden (M) ställer proposition på bifall eller avslag till återremiss till förvaltningen av 

punkten 6 för att utreda förslag att Nynäshamns kommun ger ett gåvokort att använda 
bland kommunens företag av en summa av 1 mnkr och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att bifalla återremissen av punkten 6. 
 

_________ 

Skickas till 
Akten, Kommundirektör, Näringslivschef 
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§ 3/21 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor behandlas. 

____ 
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