
Lokala lättnader & åtgärder 2021

Med anledning av Covid-19s negativa effekter för det lokala näringslivet 

har Söderköpings kommuns ledning beslutat ett antal stödåtgärder och 

lättnader som det lokala näringslivet kan ta del av. 

Här följer övergripande information kring dessa åtgärder, detaljerad 

information finns på www.soderkoping.se under 

Corona_för_Näringslivet

Söderköping 2021-04-15

http://www.soderkoping.se/


Övergripande stödåtgärder

• Fortsatt möjligt för företagare att ansöka om förlängd betaltid på 
fakturor. Anstånd om kredittid upp till 90 dagar beviljas.

• Fortsatt möjligt för företagare som hyr lokal av kommunen att begära 
anstånd om lokalhyra upp till 90 dagar.

• Söderköpings kommun gör sitt yttersta för att korta ner 
betalningstider till sina leverantörer.

• Fortsatt erbjuds förlängda tidsfrister tillstånds- & tillsynsärenden

• Kommunens tjänstemän prioriterar även fortsatt verksamhetskritiska 
tillstånds- & tillsynsärenden



Tillfällig taxebefrielse uteserveringsyta 2021

Söderköpings kommun har beslutat att under hela 2021 tillgängliggöra 
taxebefriade uteserveringsytor för restauranger, caféer och hotellverksamhet 
som har desamma placerade på kommunal mark. 

Blanketten ”Tillfälligt nyttjande av kommunal mark” ska användas för ansökan. 
Likväl skall sedvanlig ansökan om polistillstånd skickas in till 
polismyndigheten. 

Ansökan ska skickas in skriftligen, gärna via e-post. 
Märkning: ”Ansökan om uteserveringsyta 2021”.

Ansvarig för upplåtelse:

Peter Tauberman, peter.tauberman@soderkoping.se

frågor: 0121-18658 

Taxebefrielsen är beslutad att gälla under hela 2021.

mailto:peter.tauberman@soderkoping.se


Tillfällig riktlinje för väderskydd på uteservering

Väderskydd så som tak, parasoll och markiser ska utformas i enhetlig neutral färg. Ingen 
reklam är tillåten förutom restaurangens logotyp. Väderskyddet får inte ha väggar utan endast 
tak är tillåtet. Den sökande ansvarar för fastsättning. Eventuell förankring i mark eller träd ska 
godkännas av kommunen enligt nedan. Taket ska rymmas inom uteserveringens yta för att 
inte hindra framkomligheten. 

Blanketten ”Tillfälligt nyttjande av kommunal mark ska användas för ansökan”. 

Till ansökan bifogas enkel ritning eller foto

Ansökan ska skickas in skriftligen, gärna via e-post. Märkning: ”Ansökan om tillfälligt 
väderskydd på uteservering”.

Ansvarig för upplåtelse:

Peter Tauberman, peter.tauberman@soderkoping.se

Storängsallén 20, 614 80 Söderköping Vid frågor: 0121-18658 

Riktlinjen gäller som längst till 2021-10-31.

mailto:peter.tauberman@soderkoping.se


Tillfällig taxebefrielse Torgplatser 2021

Söderköpings kommun har beslutat att under hela 2021 tillgängliggöra taxebefriade 

torgplatser på kommunens utsedda torgytor på Hagatorget, Rådhustorget samt i 

Kanalhamnen. 

Torghandel får ske på helgfria måndagar – lördagar, försäljning får börja tidigast klockan 

08.00 samt sluta senast klockan 18.00.

Torgplats bokas sedvanligt hos Enheten för Idrott & fritid. 

Kontaktperson Gert Wahlbeck. 

E-post idrott.fritid@soderkoping.se

Telefon 0121-186 25 

Taxebefrielsen är beslutad att gälla under hela 2021.

mailto:idrott.fritid@soderkoping.se


Tillfällig tillåtelse skyltning utanför butik 2021

Söderköpings kommun har beslutat att under hela 2021 tillfälligt tillåta varuskyltning 

utanför butik. Detta får ske under förutsättning att:

Skyltningen inte hindrar framkomligheten på stadens gator och trottoarer. 

Skyltning endast sker under butikens öppettider. 

Butiksinnehavaren städar trottoar och övrig yta efter borttagande av skyltningen. 

Ansökan genomförts till nedan ansvarig.

Blanketten ”Tillfälligt nyttjande av kommunal mark ska användas för ansökan”. 

Ansökan ska skickas in skriftligen, gärna via e-post. Märkning: ”Ansökan om tillfälligt 

väderskydd på uteservering”.

Ansvarig för upplåtelse:

Peter Tauberman, peter.tauberman@soderkoping.se

Storängsallén 20, 614 80 Söderköping Vid frågor: 0121-18658 

Detta tillåtes som längst till 2021-12-31.

mailto:peter.tauberman@soderkoping.se


Söderköpings kommun

614 80 Söderköping


