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Åtgärder för att mildra effekterna av Covid 19 för företagen i
Kristinehamn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att samla de åtgärder som kommunens förvaltningar och bolag
nu genomför för att mildra effekterna av Covid 19, som en sammanhållen handlingsplan.
Sammanfattning
Kommunens förvaltningar och bolag har tagit fram ett antal möjliga åtgärder för att mildra
effekterna av spridningen av Covid 19, Coronaviruset, för företagen i Kristinehamn.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 mars 2020.
Ärende
Kommunens förvaltningar och bolag har tagit fram ett antal möjliga åtgärder för att mildra
effekterna av spridningen av Covid 19, Coronaviruset, för företagen i Kristinehamn.
Sammanställningen utgör en del av de åtgärder som kommunens förvaltningar och bolag
genomför. Beroende på utvecklingen kan åtgärderna förändras och/eller nya åtgärder
genomföras.
Åtgärd
Kundfakturor kan delas
upp på fler månader hos:
Kristinehamns energi AB
Kristinehamns fjärrvärme
AB
Kristinehamnsbostäder AB
Kommunens tekniska
förvaltning: VA- och
renhållningsverksamheterna
Kommunens Miljö- och
stadsbyggnadsförvaltning:

KRISTINEHAMNS KOMMUN
Postadress

1. Ekonomiavdelningen
681 84 Kristinehamn

Förväntad effekt
Lindrigare ekonomisk
börda för företaget
genom att fakturorna
delas upp i mindre
delar.

Hantering
Åtgärden ska vara hänförlig till
spridningen av Covid 19
Företaget ska begära
avbetalningsplan
Företaget ska redovisa de
åtgärder man gjort
Bedömning görs i varje enskilt
fall
Räntepåslag görs på fakturor
från Kristinehamns Energi AB.

E-post

kommunen@kristinehamn.se
Besöksadress

Kungsgatan 30

Telefon

0550-880 00 vx

Bankgiro

110-0213

Organisationsnr

212000-1868

2
livsmedelskontroller och
tillsynskontroller
Framflyttad fakturering
för säsongsanpassade
markupplåtelser
(uteserveringar med
mera)

Kortare betalningstid på
leverantörsfakturor (14
dagar)

Gratis parkering på
offentliga
parkeringsplatser i
centrum (Norra torget
samt ”Raggartorget”, det
vill säga Sirius 6).
Löpande information till
företagen

Fakturering sker efter
säsongen (november),
när kommunen vet hur
marken nyttjats.
Avgiften för
tillståndsansökan till
polisen måste dock
betalas.
Företagets intäkter
kommer in snabbare.

Möjligheter till ökade
intäkter när
allmänheten kan
parkera gratis under
perioden.
Tydlig samlad
information till
företagen från
offentliga organ,
exempelvis staten,
regeringen och
regionala myndigheter
och organ

Fakturering för
markupplåtelsen sker genom
kommunens tekniska
förvaltning.

Åtgärden ska vara hänförlig till
spridningen av Covid 19.
Företaget ska begära kortare
betalningstid.
Företaget ska redovisa de
åtgärder man gjort.
Bedömning görs i varje enskilt
fall
Kommunen täcker över
parkeringsautomaterna vid de
kommunala
parkeringsplatserna under april
månad. Åtgärden följs sedan
upp och beslutas månadsvis.
Handläggs genom
Näringslivssamverkan i
Kristinehamn AB

Tydlig samlad
information till
företagen om vad man
kan göra själv som
företagare, exempelvis
gällande
vattenförbrukning och
renhållning
Samlad information om
åtgärder/samarbeten,
tips från nätverk,
övriga organisationer,
närsamhället.
Stöd och lots till företagen Svar på frågor,
Handläggs genom
rådgivning stöd och
Näringslivssamverkan i
hänvisning till rätt
Kristinehamn AB
instanser för frågor
kring Covid 19.
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Samlad webbsida för
gemensamma åtgärder i
Kristinehamn
E-tjänst ”Jag vill hjälpa
till”
Särskild information till
riskgrupper om
förslag/erbjudanden som
finns
Vikariepool:
Människor som friställs/är
tillgängliga kan anmäla
intresse för att täcka upp
kommunens behov av
personal under perioden
Skyddsutrustning till
privata vårdföretag
Tillsyn och kontroller
görs vid behov:

Samordning av
åtgärder,
intresseanmälningar
åtgärdsförslag,
information med mera
Möjlighet för enskilda
eller företag att erbjuda
insatser
Tydlig information till
riskgrupperna.

Genom turistbyråns hemsida.

Genom turistbyråns hemsida.
Genom turistbyråns hemsida.

Stöd till kommunen vid Man anmäler till kommunen i
personalbrist, lägre
egenskap av privatperson.
arbetslöshet under
perioden
Handläggs genom kommunens
HR-funktion.
Minska
smittspridningen

Genom socialförvaltningen.

Lägre kostnader för
tillsyn för företagarna.

Tillsynsmyndigheten gör
bedömning.

Kommunen avvaktar
kontroller vid sjukhus och
äldreboenden som inte får
ta emot besök
Kommunen avvaktar
kontroller hos företagare
som har god egenkontroll

Beslutet skickas till
Nämnder
Förvaltningschefer

Martin Willén
Kommundirektör

Annette Borneland
Ekonomichef

