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KN § 6

Åtgärder för att stödja näringslivet med anledning
av covid-19
Diarienummer: 2020/157-180

Bakgrund
Av kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 24 mars 2020 framgår att
förvaltningen i samverkan med Västervik Framåt AB tagit fram åtgärder som kan stötta
och hjälpa det lokala näringslivet. För närvarande är restaurang- och besöksnäringen
särskilt drabbad, men förvaltningen har sett brett på situationen över hela näringslivet
och även ur ett längre tidsperspektiv. Åtgärderna har tagits fram tillsammans med
näringslivet och efter dialog i näringslivsrådet.
Följande föreslås:
1.

Gymnasieelever, som studerar på distans på Västerviks gymnasium ges möjlighet att,
utan kostnad för eleven, äta skollunch via lokala restaurangers take-away från och
med 24 mars till som längst den 15 maj.

2 a. För fakturor utställda av Västerviks kommun ges lokala företag* uppskov med
betalning gällande kommunala markupplåtelser, tillstånds- och tillsynsavgifter.
Uppskovet ska gälla fakturor med utställningsdatum mellan 1 mars och 1 september
med sista betalningsdag till och med 30 september 2020, om inte annat meddelas
före den 1 september.
2 b. Västervik Miljö & Energi AB uppmanas att ge lokala företag* möjlighet att ansöka om
uppskov med betalning av fakturor. Uppskovet bör gälla fakturor med
utställningsdatum mellan 1 mars och 1 september med sista betalningsdag till och
med 30 september 2020, om inte annat meddelas före den 1 september.
3.

Restauranger ges kommunalt tillstånd, som söks enligt normala rutiner, att öppna
uteservering redan fr o m 24 mars 2020 och så lång tid framöver som
kommunstyrelsen (alt. Krisledningsnämnden) bedömer det vara en lämplig åtgärd i
förhållande till läget angående Covid-19. (Tillstånd från Polisen måste dock
fortfarande sökas av näringsidkaren och för serveringstillstånd gäller samma regler
som tidigare).

4.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att föreslå tillfälliga interna riktlinjer
som innebär att en faktura som kommer till kommunen från ett lokalt företag alltid
betalas så skyndsamt som möjligt. Riktlinjerna föreslås gälla fr o m 1 april 2020.

*Begreppet företag ska ses i ett bredare perspektiv av juridisk person, då även till exempel föreningar
kan vara berörda.

5.
6.
7.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att vikta inköp av varor och tjänster till
förmån för lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, fr o m
15 april.
De kommunala bolagen uppmanas att vikta inköp av varor och tjänster till förmån för
lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, fr o m 15 april.
Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att sammankalla en grupp, inklusive
Västervik Framåt AB, som jobbar intensivt och brett över samtliga näringsgrenar med
perspektivet 0–6 månader i ett första skede och successivt även med längre
tidshorisont för att ta fram ytterligare förslag på åtgärder som kan minska de
negativa näringslivseffekterna från pandemin.

Kostnader
För punkt 1 bedöms de kommunala merkostnaderna vid maximalt nyttjande bli ca 1,2
miljoner kronor per månad, med ett överenskommet take-away lunchpris på 65 kr per
portion. De ökade kostnaderna föreslås belasta kommunstyrelsens
förvaltning/kommunservice/måltidsservice och bokföras med särskild kod så att de ökade
kostnaderna är spårbara vid redovisning. Åtgärden finansieras genom statens utlovade
stöd för merkostnader för Covid-19.
För punkt 2 handlar det främst om kommunens likviditet, men kundförlustkostnader kan
komma att uppstå vid t ex konkurser. Detta är dock något som sannolikt kommer att
uppstå oavsett genomförande och förslaget i sig syftar till att motverka konkurser.
Vad gäller övriga punkter bedöms kostnaderna som relativt små.

Förslag till beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att godkänna föreslagna åtgärder syftande till att stärka det lokala näringslivet i Covid-19krisen 2020.
Åtgärderna är i korthet:
Att gymnasieskolluncher för distansstuderande elever tillhandahålles på lokala
restauranger mellan 25 mars och 15:e maj (som längst).
Att lokala företag ges uppskov med betalning gällande kommunala tillstånds- och
tillsynsavgifter t o m 30 september, för fakturor utställda av Västerviks kommun.
Att Västervik Miljö & Energi AB uppmanas att erbjuda lokala företag möjlighet att
ansöka om uppskov med betalning av fakturor.
Att restauranger ges kommunalt tillstånd att öppna uteservering redan fr o m 24
mars.
Att fakturor från lokala företag betalas så skyndsamt som möjligt fr o m 1 april.
Att primärkommunen ska vikta inköp av varor och tjänster till förmån för det lokala
näringslivet,
Att de kommunala bolagen uppmanas att vikta inköp av varor och tjänster till förmån
för det lokala näringslivet,
Att en särskild arbetsgrupp tar fram en plan med ytterligare åtgärder för näringslivet
med tidsperspektivet 0–6 månader.
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Beslutsgång
Ordföranden föreslår följande ändringar i förslaget till beslut:
2 b. Västervik Miljö & Energi AB uppmanas att ge lokala företag* möjlighet att ansöka om
uppskov med betalning av fakturor. Uppskovet bör gälla fakturor med
utställningsdatum mellan 1 mars och 1 september med sista betalningsdag till och
med 30 september 2020, om inte annat meddelas före den 1 september.
4.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att föreslå tillfälliga interna riktlinjer
som innebär att en faktura som kommer till kommunen från ett lokalt företag alltid
betalas så skyndsamt som möjligt. Krisledningsnämnden uppmanar även de
kommunala bolagen till samma hantering. Riktlinjerna föreslås gälla fr o m 1 april
2020.

5.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att vikta inköp av varor och tjänster till
förmån för lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. fr o m
15 april.

6.

De kommunala bolagen uppmanas att vikta inköp av varor och tjänster till förmån för
lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling. fr o m 15 april.

Ordföranden ställer förslaget till beslut med föreslagna ändringar under proposition och
finner att krisledningsnämnden bifaller förslaget.

Krisledningsnämnden beslutar
att godkänna nedan föreslagna åtgärder syftande till att stärka det lokala näringslivet i
Covid-19-krisen 2020.
1.

Gymnasieelever, som studerar på distans på Västerviks gymnasium ges möjlighet att,
utan kostnad för eleven, äta skollunch via lokala restaurangers take-away från och
med 24 mars till som längst den 15 maj.

2 a. För fakturor utställda av Västerviks kommun ges lokala företag* uppskov med
betalning gällande kommunala markupplåtelser, tillstånds- och tillsynsavgifter.
Uppskovet ska gälla fakturor med utställningsdatum mellan 1 mars och 1 september
med sista betalningsdag till och med 30 september 2020, om inte annat meddelas
före den 1 september.
2 b. Västervik Miljö & Energi AB uppmanas att ge lokala företag* möjlighet att ansöka om
uppskov med betalning av fakturor.
3.

Restauranger ges kommunalt tillstånd, som söks enligt normala rutiner, att öppna
uteservering redan fr o m 24 mars 2020 och så lång tid framöver som
kommunstyrelsen (alt. Krisledningsnämnden) bedömer det vara en lämplig åtgärd i
förhållande till läget angående Covid-19. (Tillstånd från Polisen måste dock
fortfarande sökas av näringsidkaren och för serveringstillstånd gäller samma regler
som tidigare).
*Begreppet företag ska ses i ett bredare perspektiv av juridisk person, då även till exempel föreningar
kan vara berörda.

4.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att föreslå tillfälliga interna riktlinjer
som innebär att en faktura som kommer till kommunen från ett lokalt företag alltid
betalas så skyndsamt som möjligt. Krisledningsnämnden uppmanar även de
kommunala bolagen till samma hantering. Riktlinjerna föreslås gälla fr o m 1 april
2020.

5.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att vikta inköp av varor och tjänster till
förmån för lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling.

6.

De kommunala bolagen uppmanas att vikta inköp av varor och tjänster till förmån för
lokalt näringsliv, inom ramen för Lagen om offentlig upphandling.

7.

Kommunstyrelsens förvaltning ges i uppdrag att sammankalla en grupp, inklusive
Västervik Framåt AB, som jobbar intensivt och brett över samtliga näringsgrenar med
perspektivet 0–6 månader i ett första skede och successivt även med längre
tidshorisont för att ta fram ytterligare förslag på åtgärder som kan minska de
negativa näringslivseffekterna från pandemin

Protokollsanteckning
Jacob Hoffsten (SV) vill få fört till protokollet att Socialisterna-Välfärdspartiet inte ställer
sig bakom beslutet.

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser
Anders Björlin, kommundirektör
Ulf Kullin, kommunstyrelsens förvaltning
Christer Lundh, enheten för kommunservice
Joakim Jansson, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Andrea Brändström, enheten för räddningstjänst och samhällsskydd
Thomas Eriksson, Västervik Framåt AB
Sofia Eldh, ledningskontoret
Johan Jensen, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 24 mars 2020

