S I VÄSBYS FÖRSLAG TILL KRISPAKET:
Upplands Väsby kommun har beslutat om olika åtgärder för att
underlätta för det lokala näringslivet med anledning av corona-viruset. Det är mycket bra och något Socialdemokraterna givetvis
stödjer. Men vi socialdemokrater i Väsby ser att det finns större
behov än så. Vi vill därför ge kommundirektören ett utvidgat uppdrag att skyndsamt utreda förutsättningarna och återkomma med
ytterligare konkreta förslag för att stödja enskilda, organisationer
och företag i Upplands Väsby kommun.
1. att underlätta för butiker som vill flytta ut sin verksamhet på gator och torg.
2. att skyndsamt införa avgiftsfri parkering i 3 timmar på alla kommunala parkeringar.
3. att erbjuda gymnasieelever fri lunch hos lokala restauranger mot uppvisande av skollegitimation. Restaurangen fakturerar sedan kommunen 75 kronor
för varje skollunch. Kommunen ska rekommendera restauranger system med
take away för att minska risken för smittspridning. Kommunen ska också ta
höjd för att eventuellt erbjuda grundskoleelever motsvarande om grundskolorna stänger.
4. att undersöka möjligheter för att erbjuda ensamma äldre personer och ensamma personer i andra riskgrupper hjälp med handling. Och även säkerställa
att dessa personer vet vart de ska vända sig vid behov av hjälp.
5. att kommunen uppmanar fastighetsägare i Upplands Väsby kommun att
bevilja anstånd med lokalhyror efter begäran från hyresgäst. Kommunen som
fastighetsägare har redan själv infört den möjligheten.
6. att se över möjligheten att ge antingen anstånd eller förlänga betalningstiden för de hyresgäster som bor i kommunens, kommunala bolag och drabbas
av Coronaviruset, genom sjukdom eller permittering..
7. att vädja till fastighetsägare som i ett normalläge kräver vite av butiker,
restauranger och andra verksamheter om de inte har öppet, att under denna
tid ta bort viteskravet.
8. att ta hänsyn till föreningarnas förutsättningar att bedriva verksamhet, kopplat till aktivitetsstöd och andra bidrag.

9. att kommunen ska vara god affärspart gentemot leverantörer när konferenser och liknande som kommunen arrangerar ställs in. Omboka i första hand
istället för att avboka.
10. att underlätta för företag i kommande upphandlingar genom borttagande
av årsomsättnings- och ratingkrav.
11. att kommunledningskontoret underlättar företagens kontakt med kommunen genom att erbjuda digital kontakt den närmaste tiden.
12. att kommunen öppnar upp för att tim-anställa personal från näringslivet.
13. att arbeta aktivt och konstruktivt med civilsamhället och andra för att stödja
åtgärder som motverka isolering för kommunmedborgare i riskgruppen.
14. att kommunicera till företag i Upplands Väsby att de kan ringa Väsby direkt
och kommunens näringslivschef för råd och stöd.
15. att kommande beslut i dessa frågor, gäller tillsvidare och fram till att annat
beslut fattas.
16. att uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med förslag på ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna för enskilda, organisationer och företag i Upplands Väsby kommun med anledning av spridningen
av coronaviruset.
Vi måste alla hjälpas åt! Kommunen ska vara öppen för ytterligare
insatser och ska föra dialogen med det lokala näringslivet enskilda och
organisationer. Önskemål om fler insatser ska prövas kontinuerligt.

i Upplands Väsby

