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Sammanfattning
Till följd av spridningen av coronaviruset och de restriktioner som införts för att stävja
smittspridningen drabbas näringsliv och föreningsliv i kommunen hårt. Hässleholms kommun
anser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder från såväl nationell, regional som från
kommunens egen sida för att bistå och underlätta för vårt näringsliv och föreningsliv, undvika
konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Stärkt samarbete,
korta beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande av det
lokala näringslivet och föreningslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag. Vid
sammanträdet i kommunstyrelsen den 1 april 2020 antogs en första version av ett kommunalt
handlingsprogram. Beslut om tillägg under 2020 har därefter fattats av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 27 maj, den 22 juni, 16 september samt den 9 december.
Vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj 2021 togs beslut om att förlänga
handlingsprogrammet t o m den 31 december 2021. Handlingsprogrammet kommer fortsatt att,
utifrån de utmaningar som aktualiseras i kommunens dialog med företag, föreningar samt lokala,
regionala och nationella samarbetspartners, vid behov kompletteras och förstärkas.

Bakgrund
Till följd av spridningen av covid-19 och de restriktioner som införts för att stävja
smittspridningen har vissa delar av närings-och föreningslivet i Hässleholms kommun påverkats
hårt. Hässleholms kommun anser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder från såväl
nationell, regional som från kommunens egen sida för att bistå och underlätta för vårt näringsliv,
undvika konkurser, stora uppsägningar och därmed jobb för våra kommuninvånare. Stärkt
samarbete, korta beslutsvägar samt flexibilitet och lyhördhet ska prägla kommunens bemötande
av det lokala näringslivet och föreningslivet såväl i stunder av kriser som i en mer normal vardag.
Svenskt Näringsliv och Visita rekommenderade under våren 2020 att kommuner och regioner
gör insatser som hjälper företagen. Det handlar bland annat om att ge anstånd eller förlänga eller
korta ner betalningstider till leverantörer, förlänga tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där
så är möjligt och skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Vid sammanträde i kommunstyrelsen den 1 april 2020 antogs en första version av ett kommunalt
handlingsprogram. I handlingsprogrammet beskrivs insatser som ska införas från Hässleholms
kommun för att bistå vårt lokala närings- och föreningsliv. Åtgärderna ska komplettera nationella
och regionala insatser och bl.a. bidra till förbättrad likviditet samt förenkla företagarnas vardag i
den rådande krisen. En del av åtgärderna äger kommunen själv rådighet över, en del kräver
tillstånd från Polisen och andra åtgärder kräver beslut och/eller samspel med nationella
myndigheter. Beslut om revidering och tillägg till handlingsprogrammet har under 2020 fattats
den 27 maj, den 22 juni, den 16 september samt den 9 december av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Tillväxtavdelningen har en löpande dialog med kommunens företag samt näringslivets branschoch intresseorganisationer för att få företagens enskilda bild av läget. Samverkan sker med
Region Skåne, övriga kommuner i Skåne m.fl. för att gemensamt identifiera och vidta insatser
och åtgärder.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förändringar i handlingsprogrammet utifrån
information och återrapportering av aktuell lägesbild från tillväxtavdelningen. Denna version av
handlingsprogrammet antogs vid sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott den 5 maj
2021.

Åtgärder för att stärka företagens och föreningslivets likviditet
• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att verka för att företag som begär anstånd för
avgifter för vatten, avlopp, insamling av avfall samt fjärrvärme för att klara likviditeten ska
beviljas det.
• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för önskemål om förkortad
betalningstid från leverantörer av varor och tjänster till kommunen.
• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att vara lyhörd för dialog om tillfällig
reducering av enskild verksamhets hyra, i vissa enskilda fall bevilja förtida avträde från befintligt
hyreskontrakt samt fråga om anstånd med hyror och avgifter.
• Föreningar och andra organisationer inom kultur och fritid kan avboka tider i lokaler eller
idrottsplaner med kort varsel.
• Uteservering tillåts under hela året och är avgiftsfri fram till den 31 december 2021, en åtgärd
som ska möjliggöra servering utomhus med mindre risk för smittspridning. Observera att
uteserveringarna fortfarande kräver polistillstånd.
• Hässleholms kommuns verksamheter uppmanas att verka för att företag och föreningsliv, där
så är möjligt, blir berörda av de statliga insatser som riktats mot branscher och föreningar.
Tillväxtavdelningen kommer att vara behjälplig med att bistå såväl kommunens verksamheter
som näringsliv och föreningsliv med råd och vägledning.
• Föreningars bidrag 2021 ska baseras på 2019 års deltagartillfälle om de överstiger 2021 års
deltagartillfälle.
• Matvagnar tillåts tillsvidare att under torgdagarna (helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar) stå
på en markerad torgplats à 3 x 3 meter, 150 kr per tillfälle. Detta berör inte beslutet om fasta
platser för matvagnar i centrum.
• Den årliga tillsynsavgiften för verksamheter med stadigvarande serveringstillstånd för 2021, ska
inte debiteras.

Åtgärder för att frigöra tid hos företagen
• Hässleholms kommun tar en dialog vid tillsyn och inspektionsärenden och skjuter på de som
inte är kritiska.

Tillfälligt föreningsstöd
Föreningslivets existens och utvecklingsförutsättningar är av stor betydelse för enskilda
samhällen i kommunen som för Hässleholms kommun i stort. Föreningslivet bidrar till att öka
kännedomen om Hässleholms kommun regionalt, och/eller nationellt samt bidrar till att stärka
Hässleholm som en kommun att bo, verka i och/eller att besöka. Föreningslivet har drabbats
hårt av de restriktioner som införts för att stävja smittspridningen av covid-19.
Kommunstyrelsens beslutade vid sammanträdet den 3 mars 2021 att 750 000 kr i ekonomiskt
stöd ska reserveras till det lokala föreningslivet. Föreningar som uppfyller satta kriterier och krav

kan ansöka om bidrag via kommunens hemsida. Ansökan är öppen till den 31 maj. Beslut om
fördelning av bidraget fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott i juni.

Ytterligare åtgärder för att bistå föreningslivet
• Möjliggöra för att förlänga betalningsanstånd för föreningar t.o.m. senast 2021-11-30. De
föreningar som häftar i skuld till kommunen kan ansöka om förlängd betalningstid. Generös
anståndstid ska tillämpas.
• Fri reklamrätt under 2021 i/på kommunala anläggningar.
• Kultur- och fritidsförvaltningens driftsbudget för 2021 tillförs 400 000 kr för att kunna
möjliggöra för en tillfällig extra tilldelning av lokalbidrag samt en tillfällig reducering av hyran för
föreningar som verkar i Hässleholms kommun. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om vilka
föreningar som erhåller extra stöd/hyresreduktion.

Information och rådgivning
• På kommunens hemsida finns information till näringslivet rörande Coronaviruset
https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/foretag-stod-och-radgivning/informationtill-naringslivet---coronaviruset.html
• Facebook-sidan ”Hässleholm gillar företag” används för snabb information om aktuellt läge
och möjligheter till rådgivning och stöd.
• Hässleholms kommun medfinansierar Nyföretagarcentrum Hässleholms verksamhet. Inom
ramen för Regions Skånes projekt “Kommunpaket - Lokal kriscoaching” kommer
Nyföretagarcentrum Hässleholm få extra finansiering från Region Skåne för att kunna erbjuda
samtliga företag i kommunen kostnadsfri rådgivning och stöd.
• Inom ramen för Leaderfinansierade ”Business Class” kommer webbinarier fortsatt att
genomföras med fokus på frågeställningar som nu är aktuella för företagen i innevarande
situation.
• Hässleholms kommun kommer att ge vägledning som kan underlätta för föreningar att ta del
av de statliga stöd som riktas till föreningar.

Övriga insatser
• Hässleholms kommun verkar för lösningar och insatser som redan på kort sikt underlättar för
att stärka handel och service i Hässleholms centrum.
• Hässleholms centrum och dess utbud av handel, restauranger och service har i likhet med flera
andra stadscentra under de senaste åren mött utmaningar från externt belägna handelscentra och
en kraftigt expanderande e-handel. Coronapandemin innebär en än större påfrestning för
Hässleholms handels- och restaurangutbud. Hässleholms kommun genomför under 2021–2022
projektet HUS (Hässleholm Utveckling via Samverkansmodell) för att stärka och utveckla
förutsättningarna för Hässleholms centrum som handels- och mötesplats. Projektet genomförs i

samarbete med HessleCity och finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling samt Leader Lag PH.
• Inom Skåne Nordostsamarbetet har Hässleholms kommun och övriga kommuner en
samverkan med ALMI och Arbetsförmedlingen kring varselsituationer.
• Hässleholms kommun samarbetar tillsammans med våra grannkommuner i nordöstra Skåne för
att utveckla och stärka nordöstra Skåne som en attraktiv och upplevelserik besöksdestination.
Åtgärder för att främja turism och besöksnäring år 2021 under rådande förutsättningar kommer
att tas fram under våren 2021.
• Möjligheter till extern finansiering för förstärkta näringslivsfrämjande åtgärder från nationella,
regionala och/eller EU-källor har kartlagts av EU-kontoret Skåne Nordost och kommer fortsatt
att bevakas.

Kontaktuppgifter till medarbetare på Tillväxtavdelningen
Hör gärna av er till oss på tillväxtavdelningen om du/ni frågor, förslag eller mm.
Tillväxtchef Stefan Larsson
E-post: stefan.a.larsson@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 72 25

Näringslivsutvecklare Freja Hagsund
E-post: freja.hagsund@hassleholm.se

Telefon: 0721-93 60 55

Näringslivsutvecklare Pia Sandell
E-post: pia.sandell@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 65 27

Näringslivsutvecklare Sofia Stridsberg
E-post: sofia.a.stridsberg@hassleholm.se

Telefon: 0730-89 70 42

Näringslivsutvecklare Finn Möller
E-post: finn.a.moller@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 72 29

Näringslivsutvecklare Sandra Holm
E-post: sandra.holm@hassleholm.s e

Telefon: 0451- 26 83 53

Destinationsutvecklare Anna Nordstrand
E-post: anna.nordstrand@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 73 06

Destinationsutvecklare Ida Flygare
E-post: ida.flygare@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 73 05

Verksamhetsansvarig Europa Direkt Amanda Lindblad
E-post: europadirekt@hassleholm.se

Telefon: 0451-26 82 47

Besöksadress Tillväxtavdelningen: Stadshuset, Nytorget 1, Hässleholm
Besöksadress: Business Class Hässleholm, Norra Stationsgatan 8A, Hässleholm

Besöksadress Europa Direkt: Norra Stationsgatan 8B, Hässleholm
Postadress: Hässleholms kommun, Tillväxtavdelningen, 281 80 Hässleholm

Kontaktuppgifter företagsfrämjande aktörer i Hässleholms kommun
NyföretagarCentrum Hässleholm

Jimmy Håkansson, verksamhetsledare
Hemsida: https://www.nyforetagarcentrum.se/hassleholm/
Telefon: 0451-76 20 76
E-post: hassleholm@nyforetagarcentrum.se
Besöksadress: Norra Stationsgatan 8A Postort: 281 48 Hässleholm

HessleCity

Johan Jönsson, Centrumledare
Hemsida: https://www.hesslecity.se/
Telefon: 0733 60 00 90
Epost: mail@hesslecity.com
Besöksadress: Norra stationsgatan 8, 281 48 Hässleholm

Verksamt.se
På verksamt.se samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och
Tillväxtverket information och e-tjänster för start eller drivande av företag.
Hemsida: https://www.verksamt.se
På hemsidan finns samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för
dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Företagsakuten – ett erbjudande från Region Skåne
Region Skåne erbjuder rådgivning till små- och medelstora företag till följd av pandemin. Hur
ska man praktiskt göra för att till exempel få krediter, anstånd med att betala skatt,
korttidspermittering, varsel mm? Det ska vara enkelt att hitta rätt hjälp, och till företagsakuten
kan du vända dig med dina frågor. Företagsakuten är kostnadsfri och allt som diskuteras är under
sekretess.
Telefon: 040-675 34 80

Epost: regionalutveckling@skane.se
Öppettider vardagar kl. 9-12 och 13-16
Den information som ges ska betraktas som allmän och generell information. För det fall du
önskar individuellt anpassad hjälp kan vi ge dig råd om var du kan vända dig för att få ytterligare
stöd. Satsningen genomförs tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och
Innovation Skåne.
Hemsida: https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-for-foretagare/

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
SKR har på sin hemsida samlat information till stöd för kommuners och regioners insatser inom
näringslivet med anledning av coronaviruset:
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/naringsliv.32558.html

