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Näringslivskonsekvensanalys för åtgärder för att
minska de negativa effekterna av Coronapandemin
specifikt till företag som bedriver restaurang,
pizzeria, hotell, café och bryggeri

1.

Påverkas näringslivet av aktuellt beslut?
Ja ☒

Nej☐

2. På vilket sätt påverkas näringslivet? (båda kan kryssas i)
Positivt? ☒ Negativt☒
Beskrivning: För det företag som får ekonomisk ersättning för utgifter
för kommunala avgifter blir beslutet positivt. Samtidigt finns det
många andra företag som också har drabbats av Coronapandemin och
som inte omfattas av stödet. Därför kan beslutet uppfattas ojämlikt.
Dessutom görs en avgränsning så att inte alla som har betalat en avgift
för livsmedelstillsyn får del av stödet utan de som kommunen
bedömer mest drabbade. Bedömningen är att de företag som har
serveringstillstånd och/eller serveringsverksamhet har drabbats värst
av regeringens förbud att servera alkohol efter klockan 20.00.
Bedömning är att även företag med serveringsverksamhet som inte
innehar serveringstillstånd har drabbats hårt, bland annat med
hänvisning till de trängselåtgärders som införts.
Totalt sett bedöms beslutet som positivt för näringslivet i Gävle.

3. Finns åtgärder som kommunen kan genomföra eller bidra med som
skulle kunna undvika/minimera/mildra negativa konsekvenser för
näringslivet?
Ja ☒

Nej☐
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Beskrivning: Gävle kommun skulle kunna ge stöd till fler drabbade
företag. Samtidigt hamnar man oavsett i en bedömning om vilka
företag som har blivit mest drabbade och måste göra en gränsdragning
någonstans. I det här skedet anses föreslaget bidrag rikta sig mot de
mest drabbade företagen.
4. Krävs en fördjupad näringslivskonsekvensanalys?
Ja ☐

5.

Nej☒

Hur kommer eventuella konsekvenser för näringslivet kommuniceras
till berörda aktörer?
Beskrivning: Gävle kommun kommer att hålla pressträff för att
informera om beslutet. Information kommer att läggas ut på Gävle
kommuns webb gavle.se. Kommunstyrelsens beslut kommer att
skickas till näringslivsorganisationer, så som Svenskt näringsliv och
Företagarna. De berörda företagen kommer informeras via Livsmiljö
Gävle.

Klara Wirdby
Näringslivsstrateg
Näringslivsavdelningen

