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Förslag i coronakrisen 

Förslag riktade mot riskgrupper 

1. Handlingshjälp för riskgrupper via Frivilliga resursgruppen eller hemtjänst. Inrätta en 

volontärsbank dit frivilliga kan anmäla sig för att hjälpa de som behöver stöd med inköp, 

kontakt med myndigheter, leverans av mat (landskrona.se/volontar). Informera på 

kommunens webb om vilka företag erbjuder hemkörning. 

2. Ändra tidsbegränsning för datumparkering så folk slipper att gå ut och flytta bilen. 

 

Förslag riktade mot näringslivet 
1. Timanställ personal från hotell och restaurang till kök eller lokalvård i kommunen. 

2. Inrätta företagsjour för vägledning, rådgivning och stöd till små och medelstora företag som 

drabbas hårt av vikande efterfrågan. I exempelvis Timrå kan lokala småföretag få upp till 

fem timmars företagsrådgivning i syfte att undvika konkurser och stora uppsägningar. 

3. Slopa parkeringsavgifterna i centrum på fredagar och lördagar under april och maj i syfte att 

uppmuntra centrumhandeln och besöksnäringen. Innan maj månads utgång görs en 

bedömning om en eventuell förlängning av insatsen. 

4. Slopa restaurangernas avgifter för markupplåtelse för 2020. 

5. Låt gymnasieelever få kuponger som kan bytas mot matlådor från lokala restauranger när de 

deltar i undervisningen på distans. 

6. Skjut upp evenemang istället för att ställa in. Särskilt företag inom besöksnäringen och 

eventbranschen är hårt drabbade av krisen. Om det går kan vi undvika att ställa in 

evenemang som kommunen har inbokat hos lokala företag och istället skjuta fram datumet. 

7. Att kommunen i samtliga av sina kanaler uppmuntrar medarbetare och invånare att visa sitt 

stöd för näringslivet genom att gå ut och äta eller köpa hem mat från lokala restauranger. 

 

Förslag riktade mot utbildning 
1. Hitta lösningar för internetuppkoppling för alla gymnasieelever och skapa sådan beredskap 

för elever i grundskolan. 

2. Säkerställ att elevhälsa och ungdomsmottagning fortsätter finnas för ungdomar som behöver 

stöd antingen för besök digitalt eller fysiskt eller rentav uppsökande. 

3. Erbjud socionomstudenter nära examen att bidra som volontärer och arbeta med samtalsstöd 

riktat mot ungdomar för att minska psykisk ohälsa. 

4. Säkerställ att anmälningsplikten i skolan fortsatt efterlevs och upprätthålls även för 

ungdomar när undervisning genomförs på distans. 

 

Övriga förslag 
1. Var redo att på förfrågan från tingsrätterna utse fler nämndemän.  
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