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Goda exempel på kommunala åtgärder
Enligt Svenskt Näringsliv hade 9 av 10 kommuner den 1 april vidtagit åtgärder för att minska
effekten av Corona. Flera organisationer har sedan Coronautbrottet skickat uppmaningar till
kommuner med exempel på åtgärder som behövs för att hjälpa näringslivet. Visita skickade
den 19 mars en uppmaningslista till alla kommuner i Sverige med en rad åtgärdsförslag för att
stötta besöksnäringen. Dessa har tagits emot i varierad grad, och många kommuner har valt att
följa andra organisationers riktlinjer om att exempelvis ge anstånd på fakturor medan Visita
efterfrågar ett totalt stopp på uttag av avgifter och hyreskostnader, samt ytterligare åtgärder
för att stötta företagen inom besöksnäringen.
Nedan redovisas ett antal goda exempel på kommuner som gått ett steg längre än att skjuta
upp företagens kostnader. I de flesta fall behöver företagen själva kontakta kommunen för att
begära anstånd på avgifter och fakturor då detta bedöms individuellt.
Visita uppmanar Sveriges kommuner att:
▪

Införa ett stopp för uttag från företag av:

- kommunala tillsynsavgifter för bl.a. livsmedelskontroll och tillsyn enligt
alkohollagen, miljöbalken och lagen om tobak och liknande produkter
- kommunala avgifter vid markupplåtelser för bland annat uteserveringar
Trosa kommun kommer inte att debitera företagen för planerad tillsyn och kontroll
2020. Det innebär att de fakturor som nu går ut till företag kommer att makuleras och
att den planerade tillsynen under 2020 kommer att utföras men inte debiteras för.
Staffanstorps kommun har slopat tillsynsavgifter under 2020 inom miljö och kontroll,
samt slopat avgift för torghandel och uteserveringar.
Höör kommun tar inte under 2020 ut avgifter för bland annat livsmedelskontroll, tillsyn
enligt alkohollagen samt avgift för markupplåtelse och uteservering. Även Åmål kommun
har valt att slopa tillsynsavgifterna.
Avgifter stoppas och efterskänks tillfälligt i Partille kommun. Avgifter för miljöbalkstillsyn
och livsmedelskontroll samt kontroll av receptfria läkemedel till företag stoppas tillfälligt
från den 23 mars och efterskänks under 6 månader.
- andra taxereglerade avgifter, t.ex. VA- och renhållningsavgifter
Årjäng kommun har beslutat att VA- och avfallsavgiften tas bort under april-juni. Avgift
för bygglov tas bort för företagare och medborgare för resten av året.
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- hyror för lokaler som kommunen upplåter åt företag
Flera kommuner beviljar anstånd med hyror i kommunala fastigheter, ser över
betalningsvillkoren och exempelvis övergår från kvartalshyra till månadshyra för att
underlätta för företagen då hyreskostnaden utgör en väldigt stor del av företagens fasta
kostnader. Visita uppmanar även kommuner till att sänka hyran med hjälp av statens
hyresrabatt.
Örebro kommun går ännu längre och efterskänker två hyror till drabbade företag:
Sundbyberg har tagit efter Örebros modell, men lagt till en månad. De skriver att den
pågående pandemin av coronavirus slår nu hårt mot många små och medelstora företag
i Sundbyberg. Därför ger Förvaltaren sina lokalhyresgäster inom sektorer sällanköp,
restaurang och vissa andra verksamheter tre hyresfria månader under april, maj och juni.
Övriga verksamheter går från kvartalshyra till månadshyra.
▪

Återbetala avgifter för 2020 som företag redan har debiterats av kommunen.

Karlstad kommun har beslutat att avgifter som har betalats till kommunen för event som
har blivit inställda, exempelvis lokalhyror och avgifter för utskänkningstillstånd
återbetalas.
▪

Låt restaurangernas uteserveringar öppna tidigare och stänga senare på säsongen
och var generös med serveringstider och uteserveringarnas ytor

Flera kommuner tar inte ut avgift för markupplåtelse för uteservering antingen för en
tidsbegränsad period eller hela året. Ronneby är en kommun som beslutat att
uteserveringarna blir avgiftsbefriade under 2020.
Företagen inom Mora kommun får nu ha uteservering utan tidsbegränsning, det vill säga
året runt om så önskas.
I Älmhult kommun får uteserveringar öppna tidigare samt stänga senare, och
kommunen tar ej ut avgift för markupplåtelse tom 31 december 2020.
Höganäs kommun upplåter tills vidare vissa av stadens torg (Gruvtorget, Sundstorget,
Nymbergs plats och Arnbergs plats) avgiftsfritt för näringsidkare som vill flytta ut sin
handel och servering.
Flera kommuner ger även restauranger möjlighet till att utöka sittplatserna i anslutning
till deras gällande servering.
▪

Korta betaltiden till företag som levererar till kommunen för att på så sätt
ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet

Många kommuner ber företagare höra av sig om de behöver förkortad betaltid.
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Med anledning av nuvarande pandemisituation godkänner Region Gotland en ändring
från 30 dagars betalningstid till 15 dagar.
Sollentuna kommun tar det ett steg längre och ska betala fakturor som kommer in till
kommunen inom 7 dagar.
▪

Skjut upp evenemang i stället för att avboka för att låta de pengar som betalats in
stanna hos företaget

De konferenser och möten som Sigtuna kommun redan bokat in på
konferensanläggningar kommer inte att avbokas.
Detta gäller även för Strängnäs kommun. I de fall de måste avbokas betalar de
konferensavgiften. Avser konferenser innan 31 augusti 2020.
▪

Säkerställ tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen

Vi har sett otroligt många olika lösningar för att informera och föra dialog med
näringslivet. Många satsar på digital hjälp, och extra resurser för företagsrådgivning och
stöttning till företagen för att de ska kunna ta del av regeringens stödpaket.
I Mora kommun genomfördes ett seminarium med experter för att ge information till
företagarna Mora, och de har likt många andra kommuner även skapat en tillfällig
Företagslots dit företag kan ringa för att få rådgivning.
Tanums kommun håller digitala möten med företagarna i kommunen varannan vecka för
att hålla dialogen vid liv. De har också, likt många andra kommuner, delat ut presentkort
till alla kommunanställda (även vikarier) som endast kan användas för att handla lokalt.
Skellefteå kommun har också startat upp ett initiativ som kallas Företagshjälpen. Det är
ett direktsänt seminarium med olika experter som hjälper till att svara på företagens
frågor, som kan ställas under direktsändning eller inför programmet. Kommunen
kommer att erbjuda denna sändning varje onsdag och hade över 2000 tittare vid första
tillfället.
Skurups kommun har startat Corona Akuten. "Då flera av verktygen regleras nationellt
och det ibland kan vara svårt att förstå om och hur de kan användas har vi valt att med
Företagarna Skurup och Skurups sparbank ta initiativ till Corona Akuten där ni kan få
konkret hjälp med de olika verktygen som finns till hands i form av uppskov, korttidspermitteringar mm.”
Övriga initiativ:
Flera kommuner har skapat en möjlighet för elever på stängda skolor att få hämta lunch
från lokala restauranger genom lokala överenskommelser. Detta har bland annat
Gotland, Kalmar och Borås kommun valt att göra.
Det finns även flera exempel på kommuner som valt att ge en extra gåva eller
tidigarelägga årets julklapp till kommunens anställa och ge det i form av ett lokalt
presentkort för att gynna lokalt näringsliv.
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Höganäs kommun kommer att erbjuda de lokala restauranger som har möjlighet att
under vecka 16–18 leverera luncher till kommunens förskolors 13 mottagningskök. Från
och med måndag den 30 mars kan lokala restauranger leverera lunch till
kommunanställda på Stadshuset. De kommande veckorna kommer det att alterneras
mellan tre olika lokala restauranger per vecka.
Åmål kommun ska använda sig av restauranger för kvällsmaten på äldreboenden vissa
dagar i veckan, och matlådorna för hemmaboende pensionärer kommer även de att
levereras av restauranger.
Flera kommuner öppnar även upp för resursutbyte, om det finns behov av personal inom
kommunal verksamhet. I Karlshamn erbjuds för kroganställda en utbildning för att de
ska kunna jobba inom kommunal verksamhet.
Många har även infört tidsbegränsad avgiftsfri parkering i centrumnära områden för att
gynna handel och besöksnäring.

