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Nyhetsbrev nr 8- april  
till Söderköpings näringsliv  
 
 
 
 

Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 

30 april, Regeringen - Företag får stöd baserat på omsättningstapp 
Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra 
virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd 
på sammanlagt 39 miljarder kronor. 
 
För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under 
det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet 
beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året. 
 
Läs hela texten här, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-
baserat-pa-omsattningstapp/ 
 

28 april, Stödinsatser för kulturlivet p.g.a coronakrisen. 
Riksdagen har tagit beslut om att avsätta 500 miljoner kronor till kulturen för verksamheter som 
förlorar intäkter till följd av situationen med det nya coronaviruset. Kulturrådet, Filminstitutet, 
Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar pengarna. 
 
Läs mer om hur du ansöker om stöd hos Konstnärsnämnden 
Läs mer om hur du ansöker om stöd hos Sveriges författarfond 
Läs mer om hur du ansöker om stöd hos Svenska Filminstitutet 
Läs mer om hur du ansöker om stöd hos Statens Kulturråd 
 
 
Information från Söderköpings kommun 

 
Corona-enkäten 
Efter det senaste mötet inom Näringslivsrådet (29 april) beslutades det att börja skicka ut enkäten 
en gång i månaden istället för som tidigare en gång i veckan Så vi återkommer med enkäten inom 
3-4 veckor. 
 
Har du frågor på enkäten vänligen kontakta Näringslivssamordnare Björn Ekengren, 
bjorn.ekengren@soderkoping.se alt. 0121-181 61.  
 

Mer från Näringslivsrådet 
Näringslivsrådet som består av företagarföreningarna Företagarna, LRF, Navet i havet och 
Stadskärna samt kommunen i form av kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och en 
person från oppositionen. Rådet kompletteras med tjänstepersoner från Näringsliv & turism.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/foretag-far-stod-baserat-pa-omsattningstapp/
https://www.konstnarsnamnden.se/
https://www.svff.se/html/krisstipendier.html
https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/filminstitutets-stod/distributionsstod/
https://www.kulturradet.se/stodpaket-till-kulturen/
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Rådet som normalt träffas var 6-8 vecka har nu under coronakrisen möten varje vecka för att 
diskutera och samverka kring åtgärder och förslag till åtgärder som kan stötta det lokala 
näringslivet. Hittills har 20 olika åtgärder/förslag till åtgärder varit diskuterats, vaav 11 stycken 
aktiverats, 3 st anses ej genomförbara samt 6 st fortfarande diskuteras/undersöks. . Se hela listan 
nedan. 

 
N
r 

Åtgärd Pågåend
e 

Ej 
möjli
g 

Unde
r 
arbete 

Ansvar Noteringar 

1 Anstånd 90 dagar X   Kommun Införd mars 

2 Anstånd lokalhyra X   Kommun Införd mars 

3 Kortare betaltider X   Kommun Införd mars 

4 Förlängda 
tidsfrister vid 
tillstånds- & 
tillsynsärenden 

X   Kommun Införd mars 

5 Prioritera 
verksamhetskritiska 
tillstånds- & 
tillsynsärenden 

X   Kommun Införd mars 

6 Ta upp dialoger om 
pågående tillstånds- 
& tillsynsärenden 

X   Kommun Införd mars 

7 Tidigareläggning av 
uteserveringarnas 
öppnande 

X   Kommun Införd slutet av 
mars 

8 Enkäter X   Kommun Genomförs sedan 
vecka 12 

9 Debattartikel X   Näringslivsråde
t 

NT 14 april 

10 Fr markhyra   X  Kommun Ej möjligt pga 
lagliga skäl 

11 #Supportyourlocal X   Kommun Stöttande 
marknads-
föringskampanj 

12 Söderköpingsmynte
t 

 X  Stadskärnan Ej aktuellt för 
kommunen. Dock 
har flera lokala 
initiativ tagits, bl.a 
Handelsbanken, 
Stadskärnan, 
Ramunderstaden 
och Söderköpings 
Posten 

13 Inköp & LOU  X   Kommunen kan ej 
kringgå LoU. Dock 
har inköpen från 
det lokala 
näringslivet de 
senaste åren gått 
från ca 25% av 
inköpssumman till 
närmare 35% av 
inköpssumman 
2019. 
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14 Hemtransporter   X Företagarna Företagarna har 
prioriterat ner 
denna åtgärd då 
behovet inte verkar 
vara så stort. 
Dessutom erbjuder 
en del företag detta 
till sina kunder 
redan, samt att det 
finns en hel del 
ideella initiativ som 
löser detta behov. 

15 Fri hyra av ytor på 
torgen 

 X   Troligen svårt att 
begränsa ett sådant 
beslut till endast 
företag från 
Söderköping. Hur 
många 
Söderköpingsföreta
g är intresserade i 
dagsläget? 

16 Tillfälligt tillstånd 
gällande 
varuskyltning  

X   Kommun Inför vecka 17 

17 Tillfälligt tillstånd 
för utökning av 
serveringsytor 

X   Kommun Införd vecka 17 

18 Tidigarelägga 
kommunala projekt 

  X Kommun Kommunen tittar 
på detta, men det är 
också en fråga om 
resurser. 
Kommunen 
återkommer med 
information 

19 Gemensam 
marknadsförings-
kampanj 

  X Företagarna, 
kommunen 
och 
Stadskärnan 

Diskussioner och 
arbete pågår. Vilket 
resultatet blir 
redovisas senare 

20 Fler ställplatser för 
husbilar 

  X Kommun Kommunen tittar 
på detta. 
Kommunen 
återkommer med 
information 

21 Kommunala 
feriejobb för 
näringslivet 

  X Kommun Kommunen 
återkommer inom 
kort med mer 
information 

       

  
Mer information kring coronakrisen och vad Regering, Region Östergötland, myndigheter och 
näringslivets stödsystem samt kommunen genomfört och informerar om hittar du t.ex på 
 
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 

 
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/raddning_sakerhet/krissituation-och-
beredskap/coronavirus/fragor-och-svar-till-dig-inom-naringslivet/ 
 

https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/raddning_sakerhet/krissituation-och-beredskap/coronavirus/fragor-och-svar-till-dig-inom-naringslivet/
https://www.soderkoping.se/kommun-politik/raddning_sakerhet/krissituation-och-beredskap/coronavirus/fragor-och-svar-till-dig-inom-naringslivet/
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Goda initiativ & blicken framåt 

 

Med Söderköpingsmyntet stöttas det lokala näringslivet. 
Företagarföreningen Stadskärnan delar ut den ”lokala valutan” Söderköpingsmyntet 
som fungerar som ett presentkort i många butiker, caféer och restauranger i 
Söderköping. Initiativet är föreningens sätt att stötta det lokala näringslivet under 
coronakrisen. Föreningen ger ut Söderköpingsmynt med valören 100 kr till dem som 
kämpar på och går till jobbet varje dag under krisen. Totalt delar föreningen ut mynt 
till ett värde av 20 000 kr. 
 
I samarbete med Söderköpingsposten har Stadskärnan startat en medlemskampanj 
kring annonsering som är kopplat till Söderköpingsmyntet.  
Kontakta Söderköpings Posten eller Stadskärnan för att få veta mer! 

Ramunderstaden satsar också på att köpa in Söderköpingsmynt som de delar ut 
till all sin personal. Detta givetvis som ett tack till personalen, men också som ett 
stöd till det lokala näringslivet. Totalt värde 8000 kr. 

 
NTM-koncernen har undersökt hur svensken planerar inför sommaren 
Vi ser trenden att svenskarna planerar att semestra nära hemmaplan, i närliggandes städer, i 
Sverige.  Det som minskat, med god skäl, är utomlandssemester. 
 
32 % Planerar att stanna hemma 
33 % Planerar att resa inom Sverige.  
3 % Planerar att resa utomlands. 
32% har inga semesterplaner än.  
 
Källa: RAM / NTM v. 17 2020, 1 218 svar 
 

 

Vi önskar er en skön och trevlig Valborgshelg! 
 
Vill du komma i kontakt med oss på Näringsliv & turism så finner du våra kontaktuppgifter 
nedan. Välkommen! 
 
 
Björn Ekengren, Näringslivssamordnare Therése Eklöf, Näringslivs- & turistchef 
Tfn: 0121-181 61  Tfn: 0121-183 37 
Epost: bjorn.ekengren@soderkoping.se Epost: therese.eklof@soderkoping.se 
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