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Bergslagen stöttar företag
Kommunerna i den norra länsdelen gör tillsammans med Samhällsbyggnadsförbundet och
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen en rad insatser för att stötta företagen genom
den ansträngda period som Coronaviruset orsakat. Längre tidsfrist för avgifter och flexibel
tillsyn ska underlätta.
Uppskov för avgifter
Samhällsbyggandsförvaltningen kommer att ge möjlighet till uppskov för det företag som redan
fått faktura gällande årsavgifter för livsmedel, folköl, tobak och receptfria läkemedel. Årsavgifter
som ännu inte skickats ut för miljötillsyn och serveringstillstånd senareläggs.

”Genom att ge en längre tidsfrist hoppas vi kunna stötta företagens ekonomi genom en besvärlig
tid. Vi ska givetvis behålla samma service och tillsyn som vi vanligtvis ger men vi ser också att det
just nu går att göra vissa insatser för att hjälpa företag,” säger Tommy Kragh, ordförande i
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen.
Utöver det kommer näringslivets ärenden för att hantera den uppkomna situationen prioriteras.
Det gäller exempelvis för tidsbegränsade bygglov för hantering av ökade lagervolymer.

Utförande av tillsyn
Företagare kan be om förlängning av tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden, dessa kommer
att tillmötesgås i möjligaste mån och en riskbedömning sker från fall till fall. Planerad tillsyn sker
inte i verksamheter med hög smittspridningsrisk, till exempel äldreboenden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens inspektörer kommer ta hänsyn till att bemanningen i vissa
verksamheter är ansträngd och anpassar tillsynen utifrån det. En naturlig nedgång i tillsynsfrekvensen väntas på grund av de nationella rekommendationer som myndigheterna gör.
Uppskov för VA- och avfallsavgifter
Under rådande omständigheter som för vissa innebär ett ekonomiskt ansträngt läge, kan
Samhällsbyggnadsförbundet bidra med att underlätta betalning av fakturor för vatten och
avlopp samt sophämtning. Uppskov av betalning sker via individuell prövning.

”Tillsammans med företagen kan vi göra en individuell avbetalningsplan för att på så sätt sprida
ut den ekonomiska belastningen. Tillsammans ska vi arbeta för att underlätta så mycket vi kan,”
säger Anders Ceder, ordförande direktionen för Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen.

Företag i Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsbergs kommun som är i behov av
ovanstående insatser uppmanas kontakta Servicecenter på Samhällsbyggnad Bergslagen,
telefon 0587-550040 eller mail servicecenter@sbbergslagen.se.
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