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Datum 2020-02-23

Diarienummer AMN 2021/34

Avdelning Näringsliv,
Trelleborgs kommun,
Arbetsmarknadsförvaltningen

Analys åtgärdspaket för näringslivet 2020
1. Inledning
I mitten av mars 2020 stod det klart att världen drabbats av en pandemi.
Majoriteten av interna och externa aktiviteter ställdes in. Den kommunala
organisationen förändrades bland annat genom ökad digitalisering av möten
samt att gymnasieskolan införde fjärrundervisning. Exemplen är många där
Trelleborgs kommun ställde om. Nu ett år senare kan det konstateras att flera
av dessa förändringar visat sig vara effektiviseringar och framtiden kommer
att utvisa om dessa permanentas.
Trelleborgs kommun behövde, ur ett näringslivsperspektiv, snabbt förhålla
sig till att vissa branscher drabbades omedelbart samtidigt som osäkerheten
var stor kring pandemins varaktighet och vilka konsekvenser som skulle
kunna uppstå på sikt för andra branscher. Med anledning av detta skickades
ganska omgående i mars en enkät ut till näringslivet i Trelleborgs kommun.
Enkäten var tillgänglig under månadsskiftet mars-april och 137 personer
responderade på enkäten, ett relativt högt engagemang. Svaren på denna enkät
låg bland annat till grund för det första åtgärdspaket som tog sin form i den
kommunövergripande pandememigruppens analysgrupp den 12 maj. En ny
enkät skickades ut den 22 maj och denna innehöll en uppföljning på de
genomförda åtgärderna. Återigen var antalet respondenter högt. Den 19
november sammanträdde kommunledningsförvaltningens analysgrupp återigen med fokus på näringslivet och beredde nya åtgärder samt sammanställde
situationen för näringslivet. Flera åtgärder som beslutades var unika för
Trelleborgs kommun. Samtidigt pågick det en hög interkommunal aktivitet
där förslag på insatser delades. Unikt med Trelleborgs agerande var bland
annat Citykorten till kommunens samtliga anställda. Denna insats väckte
intresse från andra kommuner som tog i kontakt med oss för att lära mer.
Även luncherna till de elever som distansundervisades var en unik insats som
togs mycket väl emot och som visade på ett gott kommunövergripande
samarbete.
Åtgärdspaketen var ambitiösa och omfattande även i jämförelse med andra
kommuner. Trelleborgs kommun agerade snabbt och tillsammans med
näringslivet. Detta arbete har lett till en effekt utöver de åtgärder som konkret
finns med i åtgärdspaketet, en förbättrad dialog och kommunikation med
näringslivet. Vi har noterat att flera näringsidkare inom butik, hotell,
restaurang och besöksnäring har en positiv bild av vad Trelleborgs kommun
har gjort även om de inte direkt tagit del av någon insats.
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2. Analys åtgärdspaket- ansvar Tekniska
serviceförvaltningen
Åtgärd
Parkeringstiden på kommunala parkeringar förlängdes och parkeringsavgifter
togs bort och skulle fortgå till och med den 31 december 2020. Privata
parkeringar uppmanades att göra på samma sätt. Trelleborgshem och
Trelleborgs hamn uppmanades också att se över sina parkeringar.
Resultat
Parkeringsplatserna på stortorget utökades och omskyltade till 24-timmarsparkering. Detsamma gjordes på parkeringarna vid Rådhuset och från
Flockergatan till St. Nicolai plan. De kommunala bolagen såg också över sina
möjligheter. Trelleborgs kommun uppmanade privata parkeringar att ta bort
sina avgifter i en insats att stötta handeln. Detta gjordes på några håll och bl.a.
Valengallerian har behållit gratis parkering på taket. Förlängd parkering på
kommunens parkeringsplatser avbröts dock i förtid efter beslut i den
kommunövergripande pandemigruppen, då åtgärden bedömdes ha begränsad
och till viss del motsatt effekt då den ledde till långtidsparkerade bilar och
inte till fler kunder till butikerna.
Åtgärd
Trelleborgs kommun skulle bistå och samverka med Polismyndigheten för att
näringsidkare snarast skulle kunna öppna uteserveringar.
Resultat
Gatuavdelningen kontaktade polisen gällande åtgärden. Restaurangerna
skulle fortsatt meddela polisen att dom ville öppna tidigare eftersom polisen
ger tillståndet. För att få till stånd en skyndsam handläggning meddelade
gatuavdelningen polisen att de inte behövde yttra sig om ansökningar som
gällde att tidigarelägga öppning. Detta medförde ett snabbare godkännande
hos polisen. Tekniska Serviceförvaltningen har sedan tidigare en hög
prioritering av yttranden på inkomna tillståndsansökningar, så även nya
ansökningar har handlagts snabbt. Detta var en efterfrågad åtgärd som visade
sig vara aktuell över tid då nya förfrågningar inkom löpande.
Åtgärd
Avgiftsfri och tidsbegränsad torghandel och uteservering i kommunens alla
orter.
Resultat
Åtgärden är införd och gäller tills nytt beslut tas. Effekten har varit en
förenklad process för de som önskar bedriva torghandel. Aktiviteten har varit
något ökad efter åtgärden. Åtgärden ska även ses i det perspektiv att utflytt
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av handel syftade till att ge större möjlighet för de näringsidkare som var
oroade för smittspridning. Information togs fram och publicerades på
torgplatser. Handeln uppger att en fortsatt förenkling av torghandel och
uteserveringar är viktig för centrumkärnan. I ett andra åtgärdspaket gavs
möjlighet att flytta ut julhandeln på gatan kostnadsfritt. Denna åtgärd fick
mycket begränsad effekt då enbart ett fåtal valde att göra det. Troligen på
grund av väderförhållandena i december.
Åtgärd
Beställning av underhållsarbeten och andra beställningar tidigareläggs.
Resultat
Underhållsarbeten och andra beställningar har gjorts skyndsamt utifrån
underhållsplan och uppkomna behov under året. Vad gäller underhållsarbete
är det i vissa fall inte möjligt att tidigarelägga då avvikelser först måste
uppstå. Detta har varit ett komplicerat arbete då ledtider och avtal fortsatt
legat fast. Åtgärden har genomförts och ambitionen med åtgärden bedöms
som uppnådd, dock med begränsad effekt för det lokala näringslivet med
anledning av ovan beskrivna svårigheter.
Åtgärd
Riva DUX i april och få till stånd en ställplats för husbilar och husvagnar
Resultat
Projektet är i full gång. Rivningen är klar och nu pågår projektering av själva
ställplatsen. Tidplanen säger att ställplatserna ska kunna tas i bruk 1/5 2021.
Åtgärden fullföljdes därmed, men har inte hittills haft någon påverkan på det
lokala näringslivets konsekvenser av pandemin.

3. Analys åtgärdspaket- ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Åtgärd
Kostnaden för genomförd myndighetsutövning hos näringslivet senareläggs.
Resultat
Samtliga årliga tillsynsavgifter samt timavgifter rörande miljö och hälsa som
kunde skjutas upp, sköts upp till hösten 2020. Anstånd beviljades och fakturor
kunde delas upp. De olika förvaltningarna som har hand om tillsyn och
avgifter arbetade tillsammans med ekonomiavdelningen i detta ärende.
Tillsynen fortsatte däremot som vanligt. Prövningar, anmälningar och
registreringar har fakturerats som vanligt. Tillsyn genomfördes i vissa fall
genom enkäter för att minska på antal fysiska besök och hänsyn togs till
pandemins påverkan på näringsidkarna.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en större insats gällande
serveringar. Material har delats ut och uppföljningar har gjorts för att minska
risken för trängsel. Arbetsmarknadsförvaltningen bistod i att informera om
restriktioner, främst till restauranger. I ett tidigt skede ansvarade
Länsstyrelsen för stängning av restauranger. Kommunerna har idag ett större
ansvar för detta.

4. Analys åtgärdspaket- ansvar
Kommunledningsförvaltningen
Åtgärd
På fakturor från Trelleborgs kommun till externa leverantörer ska tiden för
förfallodatum förlängas.
Resultat
Trelleborgs kommun antog nya direktiv gällande externa kundfakturor.
Betalningsvillkoren ändrades från 90 dagar till 30 dagar för de som önskade.
Samtliga fakturor som man ville få förlängd betalningstid för godkändes
omgående. Villkoret var att leverantören själv kontaktade ekonomiavdelningen för begäran. Dessa villkor fortsätter att gälla för de som önskar.
Inkomna förfrågningar har dock minskat drastiskt från det att de infördes fram
till idag. Fakturor för cirka 5,5 miljoner har fått förlängd betalningstid. Detta
rör sig om cirka 180 fakturor.
Åtgärd
På fakturor från externa leverantörer till Trelleborgs kommun förkortas tiden
för förfallodatum.
Resultat
Denna insats är genomförd. Trelleborgs kommun har halverat betalningstiden
från 30 till 15 dagar, eller så snart man har kunnat hinna med administrativt.
Åtgärden fortlöper och fungerar bra.
Åtgärd
Trelleborgs kommun delade under påsken 2020 ut Citykort till ett värde av
400 kronor som årets tidiga julklapp till samtliga anställda. Denna åtgärd
följdes upp i december med presentkort på ytterligare 600 kronor till samtliga
anställda.
Resultat
Som ett led i att stötta centrumhandeln i Trelleborgs Kommun genomförde
kommunen en beställning av Citykort för cirka 3 500 000 kronor vid två
tillfällen. Citykortet är exklusivt för butiker i Trelleborg och innebar därmed
ett riktat stöd till handeln. Första tillfället var i april 2020 och det andra i
december 2020. Denna åtgärd skapade ett medialt genomslag som troligen
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även ligger till grund för att försäljningen av Citykorten till privatpersoner,
företag och organisationer överträffade tidigare år med stor marginal.
Total försäljning:
 År 2020- 5 600 000 kronor
 År 2019- 670 000 Kronor
Flest transaktioner har gjorts i butiker på Valengallerian. Knappt 10 000
transaktioner genomfördes 2020 och cirka 40 procent omfattar butikerna på
gallerian. Giltighetstiden för Citykorten är ett år och det betyder att insatsen
fortsätter in i 2021.
Åtgärd
Trelleborgs kommun reserverade medel på upp till 5 miljoner kronor för att
bistå bland annat det lokala näringslivet.
Resultat
Denna åtgärd innebar en möjlighet att sätta in insatser för att stötta det lokala
näringslivet. Avdelningen Näringsliv spred informationen i samtliga företagsnätverk i Trelleborg och kommunicerade i media och nyhetsbrev men
intresset var lågt. De 5 miljonerna användes dock för en del av de åtgärder
som genomförts vilket innebär att satsningen haft effekt.
Åtgärd
Trelleborgs kommun skulle hjälpa till att sammanföra företag i behov av
personal med företag som hade övertalig personal så att denna kunde ”lånas
över” till det behövande företaget.
Resultat
Permitteringarna började tidigt under pandemins utbrott. Till en början var
det inom hotell och restaurang som arbetslösheten ökade. Dock skulle det visa
sig att sommaren 2020 blev en bra period för flera näringar och ovanstående
i synnerhet. Näringslivet i Trelleborg påbörjade genom sina egna nätverk att
föra över personal mellan verksamheter. Exempel är Dannegården och ICA
MAXI.
Trelleborgs kommun arbetade också vidare internt med att se över
kompetensen inom den kommunala verksamheten för att se om och hur
personal kunde flyttas till verksamheter med ökande behov med anledning av
pandemin. Badhuset stöttade t.ex. upp trygghetsvärdarna med personal när
badhuset var stängt. Planering pågick även för att ”låna” över personal till
vården, vilket än så länge inte genomförts. Arbetet med att inventera
tillgänglig kompetens fortsätter dock för att skapa möjlighet att fördela om
personal vid behov.
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Åtgärd
Trelleborgs kommun skulle förhandla med lokala hotell om möjligheten att
hyra hotell och konferensrum för kommunal verksamhet.
Resultat
Denna insats genomfördes där det var möjligt med hänsyn till rådande regler
för möten. Effekten för näringslivet var dock begränsad. Detta berodde delvis
på att restriktionerna ständigt ändrades och att Trelleborgs kommun inte
kunde samla personal i större sammanhang. Detta i sin tur medförde att
kostanden för hotell och konferenslokaler blev hög i förhållande till antal
gäster.

5. Analys åtgärdspaket- ansvar
Bildningsförvaltningen
Åtgärd
Gymnasieelever folkbokförda i kommunen gavs möjlighet att äta lunch på
restauranger eller caféer i kommunen på Trelleborgs kommuns bekostnad
under april och maj 2020 (beslutet förlängdes därefter fram till skolavslutningen).
Resultat
Denna insats hade två syften. Det första var att ge studenter skrivna i
Trelleborgs kommun möjlighet att äta lunch mellan sina studiepass som de
under våren genomförde hemma. Det andra syftet var att stötta den lokala
restaurangbranschen med lunchbesökare.
Ett drygt 20-tal restauranger medverkade och genomförde en mycket bra
insats. Problem uppstod enbart med enstaka restauranger som avvek från de
instruktioner som beslutats. Arbetsmarknadsförvaltningen hanterade samtliga
av kontakterna med dessa restauranger.
Denna insats genererade cirka 2,5 miljoner kronor till restaurangerna i
Trelleborgs kommun. Denna insats var därmed ett direkt stöd till
näringsidkare i kommunen. Efter rundringning till deltagande restauranger
vet vi att insatsen upplevdes som positiv. Flera har flaggat för att de är villiga
att delta igen om insatsen återinförs. Det fanns även restauranger som valde
att avsluta sitt deltagande. Främsta skälet till detta var att de inte fick en avans
inom rådande ramar.
Insatsen startade den 1 april och fortlöpte fram till skolavslutningen i juni.
Denna åtgärd startades därmed igång innan åtgärdspaketet beslutades.
Kostnaden för skolluncherna blev cirka 2,5 miljoner varav medparten gick
direkt till restaurangerna i kommunen.
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Åtgärd
Ta fram beslutsunderlag för att från höstterminens start införa möjligheten för
alla elever på gymnasiet att välja om man vill äta i skolan eller på restaurang.
Resultat
Underlag för detta har tagits fram av bildningsförvaltningen, men är idag
inget alternativ man har gått vidare med. Lösningen vid andra perioden av
distansundervisningen har varit take away från skolköken.

6. Analys åtgärdspaket- ansvar
Arbetsmarknadsförvaltningen
Åtgärd
Trelleborgs kommuns företagslots förstärks för att kunna ge rådgivning i
frågor gentemot näringslivet.
Resultat
Syftet med den förstärkta företagslotsen var att genomföra de beslutade
åtgärderna för näringslivet samt följa upp det pågående arbetet. Arbetet med
den förstärkta lotsen ledde till fler och bättre interna samtal och snabbare
handläggning av ärende aktuella för näringslivet. Den förstärkta företagslotsen genomförde veckomöten och rapporterade till den kommunövergripande pandemigruppen.
Deltagarna i företagslotsen bedömde att åtgärdslistan verkställdes och att
samtliga insatser som ingick i denna var implementerade och verksamma
under september 2020. Därmed återgick lotsfunktionen till den reguljära
formen och möten sker nu regelbundet varje månad och däremellan tas
nödvändiga kontakter vid behov.
Vidare bör även nämnas att som ett led i att stötta det lokala näringslivet
förbättrades informationen gällande regionala och nationella stöd. Nya
satsningar gällande bland annat korttidspermitteringar, slopad förmånsbeskattning, utbildningar eller rådgivning har kommunicerats kontinuerligt i
våra kanaler.
7.

Analys åtgärdspaket- ansvar Samtliga
förvaltningar

Åtgärd
Trelleborgs kommun ska om möjligt boka om planerad verksamhet istället
för att boka av.
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Resultat
Då pandemins varaktighet var osäker under våren 2020 ville näringslivet
kunna planera inför hösten 2020 och beslut om att boka om aktiviteter istället
för att avboka togs emot väl. Då hösten inte visade några lättnader för
restriktionerna genomfördes dock aldrig de aktiviteter som flyttades fram.
Detta gäller än idag i stor omfattning. De flesta förvaltningar hanterar sina
större möten digitalt.
Åtgärd
Trelleborgs kommun ska boka och betala 30 procent av kostnaden i förväg
för evenemang under hösten.
Resultat
Detta skedde i något enstaka fall, men då de flesta möten och andra aktiviteter
genomförs digitalt har åtgärden inte gett någon direkt effekt.
Åtgärd
Trelleborgs kommuns verksamheter genomför stabsmöten eller ledningsmöten på olika konferenscentra gång för gång.
Resultat
Pågår i viss utsträckning med hänsyn till antal deltagare och konferenscentrats möjligheter att ta emot sällskap. Efter samtal med utvalda
verksamheter från näringslivet, visade det sig att det var svårt för de som ställt
om och minskat sin verksamhet att ta emot sällskap från kommunen.
Åtgärden bedöms därför ha haft begränsad effekt för det lokala näringslivet.

