
Filipstads kommuns åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företagare

Åtgärder hösten 2020

Hemleverans från butiker och restauranger i Filipstads kommun. Samarbete mellan Filipstads kommun, 
Svensk Handel och Sverigetaxi Filipstad. Information om konceptet. Lista med medverkande butiker och 
restauranger på visitfilipstad.se/supporter

Presentkort på 400 kronor att använda inom Svensk Handel Filipstad för kommunanställda på lokala
butiker och restauranger.

Sponsrat Svensk Handel Filipstad med 10.000 kronor för annonser och aktiviteter i coronatider.

Tidigare genomförda aktiviteter som fortfarande är aktuella

Tillsynesärenden i dialog. Kring samtliga tillsynsärenden som har genomförts och kommer att genomföras 
under året förs en dialog med företagaren. Vi fokuserar på dels det kritiska i tillsynsbesöken och för övrigt 
skall tillsyn ses som en tjänst och ett tillfälle till dialog, under hela året.

Nedkortad betalningstid till lokala leverantörer. Lokala entreprenörer (med säte i Filipstad), sätt
betalningsdatum: 14 dagar.

Ingen avgift för hyra gällande uteserveringar. Vi kommer att hantera alla ärenden om uteserveringar
skyndsamt.

Snabb handläggning av bygglov och serveringstillstånd. Vi kommer att hantera alla ärenden med högsta 
prioritet.

Tidigarelägga investeringar och underhåll samt handla av lokala entreprenörer. Tekniska förvaltningen 
kommer att tidigarelägga investeringar och underhåll som enligt upphandling kan genomföras av lokala 
entreprenörer. I samtliga inköp där det är möjligt kommer lokala entreprenörer att användas.

Om möjligt erbjuda jobb till de som idag är övertaliga. Företag erbjuds i samband med en övertalighet en 
öppning för sina medarbetare. De medarbetare som blivit permitterade eller varslade från sina jobb
ombeds att maila personal@filipstad.se. Där skriver de ett mail om vilka kompetenser och erfarenheter 
som finns samtförtydligar att de är just permitterade eller varslade för att kunna prioriteras när vi behöver 
få in folk.

Säkerställa tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen. Samlad företagsinformation

Politiska beslut för dessa åtgärder: 
KSAU 200324
KSAU 200406
KSAU 200504
KSAU 201207

https://www.visitfilipstad.se/sv/supporter
https://www.visitfilipstad.se/sv/supporter
mailto:personal%40filipstad.se?subject=
https://www.filipstad.se/toppmeny/naringslivocharbete/coronaforforetagare.4201.html


Anstånd:
• Fakturor för livsmedel och miljöskydd
• Vatten och avlopp samt sophantering
• Hyra av kommunala lokaler

Årlig tillsynsavgift för serveringstillstånd, folköl och tobak. Denna avgift fakturerades i november 2020.

Restauranger i Filipstads kommun erbjuds att vara med i konceptet ”Lunch till gymnasieelever”.

Hyressänkningar för företagare i utsatta branscher enligt fastställda SNI-koder. (april-juni)

Presentkort på 200 kronor att använda inom Svensk Handel Filipstad för kommunanställda på lokala
butiker och restauranger.

Sponsrat Svensk Handel Filipstad med 10.000 kronor för aktiviteter i coronatider.

Supporter - listat erbjudanden från företag i Filipstads kommun på visitfilipstad.se/supporter

Filipstads kommuns åtgärder för att mildra effekterna av covid-19 för företagare

Politiska beslut för dessa åtgärder: 
KSAU 200324
KSAU 200406
KSAU 200504
KSAU 201207

Åtgärder genomförda våren 2020

https://www.visitfilipstad.se/sv/supporter

