Svar på interpellation ställd av Michael Cocozza –
Angående stödåtgärder till företag och föreningar
Vi önskar att kommunledningen redovisar samtliga stödåtgärder föranledda av
pandemin fördelat på olika poster.
Då det är staten som sätter restriktioner för näringsliv och föreningar ligger därmed det det
huvudsakliga ansvaret för att ge ekonomiskt stöd också på staten. Vi som kommun har
begränsade möjligheter att ge stöd eftersom vi inte får gynna enskild, men utifrån vår
rådighet försöker Allians för Linköping på bästa sätt att stötta vårt lokala närings- och
föreningsliv för att komplettera de statliga stöden. Detta gör vi i nära dialog med
näringslivsorganisationer och våra föreningar för att få deras syn på var stöden behövs som
bäst.
Eftersom pandemin fortfarande pågår kommer kommunen fortsätta arbeta med olika former
av stödåtgärder så länge det behövs. Därmed är det i nuläget inte möjligt att lämna en total
redovisning över samtliga åtgärder men vad gäller föregående års stödåtgärder så pågår det
just nu en process att utvärdera kommunens Corona-relaterade insatser och nya arbetssätt
under 2020 som kommer att redovisas för kommunstyrelsen i höst. Först då är det möjligt att
lämna besked om exakt vilka stödåtgärder som som vidtagits under 2020.
Nedan är en lista över några av kommunens stödåtgärder för att mildra pandemins negativa
konsekvenser:
●

Riktade stödinsatser för det lokala näringslivet:
○ Stimulanspaket mot byggbranschen, 400 miljoner kronor.
○ Lunchkuponger till gymnasieelever på cirka 9,3 miljoner kronor (exkl
utvecklings- och driftskostnader).
○ Avgiftsbefrielse för uteserveringar 2021 på cirka 1,2 miljoner kronor.
○ Höjning av friskvårdsbidrag för kommunens medarbetare till en kostnad av 6
miljoner kronor.
○ Slopade avgifter för tillsyn av serveringstillstånd 2020 till en kostnad på ca 1,4
miljoner kronor.
○ Slopad indexuppräkning för livsmedelskontroll 2021 av ca 161 tkr samt
förlängd betaltid för fakturor för offentlig livsmedelskontroll.
○ Förlängd uteserveringssäsong, större ytor.
○ Förlängd kredittid för fakturering av markupplåtelse för uteservering.
○ Fri markupplåtelse för varuförsäljning utanför butik, minskad intäkt på 12,000
kronor.
○ Fri parkering i innerstaden (extra parkeringar) till en kostnad av 30,000
kronor.
○ Extra julutsmyckning inklusive trygghetsvärdar till en kostnad av 500,000
kronor.

○

●

●

Ökade möjligheter till hemester, tex iordningställa ställplatser för husbilar till
en kostnad av 100,000 kronor.
○ Uppskov av fakturering av tillsynsavgifter.
○ Extra bidrag till Citysamverkan till en kostnad av 500,000 kronor.
○ Stångåstaden har tecknat avtal om uppskov och hyreslättnader för 80 st
lokalhyresgäster (företag), totalt 3 mnkr i hyreslättnader.
○ Sankt kors har gett 6 stycken restauranger/butiker 296.995 kr i rabatt samt 2
stycke företag anstånd med 679.413 kr.
○ Extra verksamhetsbidrag till Nyföretagarcentrum (250 Tkr 2020 och 250 Tkr
2021) för att stötta och coacha bolag 1-3 år gamla.
Riktade stödinsatserna för idrotts- och fritidsområdet:
○ Hyresnedsättning till LHC och Visit för Saab arena på 19,4 miljoner kronor.
○ Tillfälliga generösa avbokningsvillkor.
○ Anstånd att betala avgifter.
○ Bibehållna kommunala bidrag. Kultur- och fritidsnämnden betalar ut
verksamhetsbidraget med minst föregående års belopp för motsvarande
period, trots färre antal aktiviteter under pandemin.
○ Utvecklingsbidraget fortsätter att vara öppet för föreningar som vill och
behöver anpassa verksamheten under rådande situation.
○ Tillfälligt bidrag 2021. Det tillfälliga bidraget, som infördes under bidragsåret
2020, förlängs och är sökbart även under 2021. Under 2020 tillfördes
ytterligare 1 miljon kronor till det tillfälliga bidraget genom omprioritering i
nämndens ram.
○ Stödpaket till Linköpings elitidrott 2020 på totalt 5 miljoner kronor.
Riktade stödinsatser för kulturarrangemang:
○ Kickstart Linköping på 10 miljoner kronor 2021/2022.
○ Tillfälliga lokalsubventioner - till och med den 31 mars 2021.
○ Bedömning av bidragsregler för kulturarrangemang. För att kulturaktörer
under rådande förutsättningar ska kunna hitta nya möjligheter/arenor för att
sprida kultur genomförs en vidare tolkning av villkoren för arrangemangsstöd.
○ Tillfälligt bidrag 2020. Under 2020 tillfördes ytterligare 400 tusen kronor till det
tillfälliga bidraget genom omprioritering i nämndens ram.
○ Stödpaket till Linköpings kulturliv 2020 om totalt 5 miljoner kronor.

Vi önskar också besked om det utöver redan beslutade stödåtgärder planeras några
ytterligare insatser under våren.
Som redovisas ovan finns ett antal stödåtgärder för 2021 som redan är beslutade. Ingen av
oss vet ännu hur långvarig pandemin och konsekvenserna för näringsliv och föreningar blir,
men kommunen har beredskap att sätta in ytterligare stödåtgärder. Hur eventuella behov ser
ut kommer vidare att diskuteras med våra föreningar och näringslivsorganisationer.
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