Överenskommelse om krispaket för Gotland
I Coronavirusets spår drabbas företag, organisationer och människor av minskad ekonomisk aktivitet.
Region Gotland ser att det krävs kraftfulla och omedelbara åtgärder för att undvika stängningar,
varsel och konkurser. Vi behöver alla gemensamt verka för Gotlands bästa – då behövs både politisk
handlingskraft som säkrar likviditet på kort sikt och uthållighet från näringsliv och civilsamhälle för att
härda ut under dessa prövande tider.

Främjandeåtgärder som klubbas redan på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars:











Vi förlänger betalningstider på avgifter inom Vatten- och Avlopp, sophantering, tillstånd och
tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa samt brandtillsyn. Alla
fakturor som ställs ut under perioden 1 april till och med 31 augusti får sista betaldatum 30
september1.
Vi ger de lokala näringslivsorganisationerna ett temporärt verksamhetsbidrag för att säkra
verksamheten och att företag har en partner att vända sig till i denna prövande tid. Tillväxt
Gotland, Gotlands förenade besöksnäring, Visby Centrum och Gotland Convention Bureau får
500 tkr vardera. I detta ingår också att samverka kring den företagsjour som inrättas.
Vi erbjuder hjälp med anstånd och upprättande av avbetalningsplan på ett frikostigt sätt. I
dagens riktlinje kan handläggare ge 2 månaders anstånd, och ekonomidirektören kan
förlänga detta ytterligare.
Vi inrättar en företagsjour som får till uppgift att stödja och stötta företag kring frågor både
med anledning av de åtgärder regionen vidtar men framförallt att ledsaga kring de förslag
som Sveriges riksdag och regering kommer med.
Vi betalar leverantörsfakturor skyndsamt, med en målbild att korta våra betaltider till 15
dagar.
Vi ser över om vi kan handla mer lokalt, t.ex. livsmedel till måltidsverksamheten.

Åtgärder som kommer att beslutas i närtid i de nämnder som äger respektive fråga:
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Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.
Vi tittar på andra arbetssätt med tillsyn för att frigöra tid hos företagarna. Där det är möjligt
kan digitala verktyg användas.
Vi ser över förutsättningarna för ökat stöd till socialtjänsten och familjefridsarbetet för att
minska våld i hemmet.
Vi för en aktiv dialog med Länsinstitutionerna för att möta ekonomiska behov kopplat till
intäktsbortfall. Vi tidigarelägger också det ekonomiska stödet till Länsinstitutionerna, som
annars skulle betalats ut först till hösten.
Förseningsavgifter för lån på bibliotek tas bort tillfälligt. Tiden som man kan låna böcker
förlängs.

Gäller såväl företag som privatpersoner.




Vi för en aktiv dialog med idrottsrörelsen för att säkerställa att vi gemensamt kan hantera
konsekvenserna av de intäktsbortfall de har.
Vi tittar på hur vi vid behov kan jobba med kompetensöverföring mellan och inom regionen
och företag för att klara att upprätthålla kompetensförsörjning i samhällsviktiga
verksamheter.

Åtgärder som riktar sig särskilt till besöksnäring och dylik verksamhet:






Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart det är möjligt2.
Markupplåtelsen för uteserveringar skall vara gratis året ut.
Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår tillfälligt, till exempel sporthallar.
Två timmar gratis parkering för Visby innerstad och Östercentrum gäller sommaren ut3 för
att underlätta för handeln.
Vi tar initiativ till att inrätta ett kupongsystem där våra gymnasieelever kan köpa lunch hos
våra restauranger för att både ge stöd till familjer och gotländsk restaurangnäring. Detta är
aktivt så länge man bedriver undervisningen på distans.
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Om Polisen beviljar ansökan
De regler som gäller under vinterhalvåret.

