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Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2020-05-25 
Tid: 10:00-18:00 
Plats: Kulturhuset Fregatten 
 
 
Beslutande 
Bo Pettersson (S), ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), andre vice ordförande 
Christian León Lundberg (ST) ersätter Melisa Nilsson (S) 
Jan Rudén (S) 
Johan Jönsson (M) 
Helena Nävergårdh (M) ersätter Wouter Fortgens (M) 
Alexandra Odelsheim (SD) ersätter Ulla Johansson (SD) 
Ida Melin (S) ersätter Håkan Larsson (Oberoende) 
Lisbeth Svensson (L) 
Maria Möller Berntsson (L) ersätter Göder Bergermo (L) 
Nedzad Deumic (KD) ersätter Lena Hedlund (KD) 
Linda-Maria Hermansson (C) 
Emma Ramhult (V) 
Jimmy Lövgren (MP) 
 
Ersättare 
Inga ersättare närvarade 
 
 
Övriga närvarande 
Kicki Nordberg, kommundirektör 
Marcus Starcke, sektorchef stödfunktioner 
Elisabeth Andreasson, sektorchef utbildning 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Erica Bjärsved, ekonomichef 
Christer Larsson, personalchef  
Hanna Landén Freij, kommunikationschef 
Anette Oscarsson, utredare 
Richard Brown, sekreterare  
 
 
 
 

1



Protokoll          
                  Kommunstyrelsen

2020-05-25
 
Justeringsdag: 2020-05-25 
 
Justerare: Maria Renfors (M) 
   
 
 
 
 
Richard Brown Bo Pettersson (S) Maria Renfors (M)   
sekreterare ordförande justerare  
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Tillkännagivande om justerat protokoll 
 
Protokoll 1 (2) har justerats. Justeringen har gjorts offentlig genom anslagsbevis på 
kommunens anslagstavla. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Justeringsdatum: 2020-05-25 
Paragrafer: 196  
Datum då anslaget sätts upp: 2020-05-25 
Datum då anslaget tas ned: 2020-06-16 
 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
 
 
 
Richard Brown  
sekreterare 
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Innehållsförteckning 

 

§ 196 Stöd till det lokala näringslivet genom en 

nedsättning av hyra för kommersiella lokaler 

KS 2020/473  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 196 Dnr: KS 2020/473 
 
Stöd till det lokala näringslivet genom en nedsättning av hyra för 
kommersiella lokaler 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att kommersiella hyresgäster som uppfyller kriterierna i 
hyresstödsförordningen om stöd kan efter en individuell prövning beviljas en nedsättning av 
den fasta hyran för månaderna april, maj och juni 2020. Följande ska gälla:  

 Varje ansökan om hyresrabatt skall prövas enskilt.  
 Hyresrabatten uppgår till 50% av den fasta delen av hyran. 
 När ansökan prövas ska eventuellt obetalda hyror innan april 2020 vägas in, eventuella 

skatteskulder samt om aktiv ansökan om konkurs är inlämnad. En förutsättning för att 
erhålla stödet är att hyresgästen omfattas av särskilt utsatta branscher såsom 
sällanköpshandel, hotell och restaurang. Branscher som avses framgår i den 
tillämpliga förordningen (SFS 2020:237) med koder i Standard för svensk 
näringsgrensindelning (SNI). Överenskommelsen mellan parterna skall vara tecknad 
senast den 30 juni 2020. 

 För att hyresgästen ska få hyresrabatt ska hyresgästen kunna visa att företagets 
ekonomi kraftigt har försämrats till följd av coronakrisen genom att omsättningen har 
minskat med 30 procent i jämförelse med samma period föregående år. 

 Hyresgästen ska redovisa vilka åtgärder som genomförts för att hantera den 
försämrade ekonomiska situationen. 

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichefen att fatta beslut i ärenden om hyresrabatt i 
enlighet med detta beslut. 

Kommunstyrelsen bemyndigar ekonomichefen att för kommunens räkning ansöka om statligt 
stöd enligt hyresförordningen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Underlättandet för näringslivet kan uppgå till 400 tkr. Kommunen kan söka statlig ersättning 
för hälften av detta belopp, vilket gör att den ekonomiska konsekvensen för kommunen 
uppskattas till cirka 200 tkr. Bedömningen är att fem till tio företag kan omfattas av stödet. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-14 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Emma Ramhult (V) föreslår som tillägg att ”kraftig försämring av ekonomin” definieras med 
att omsättningen har minskat med 30 procent i jämförelse med samma period föregående år. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Emma Ramhults (V) 
förslag och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anette.oscarsson@stenungsund.se 
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