I veckan presenterades åtgärder som sades utgöra ett stödpaket till näringslivet i Linköping.
Åtgärderna var:
” • Uppskov ges för kommunala tillsynsavgifter.
• Uppskov ges för kommunala tillståndsavgifter.
• Uppskov beviljas för inbetalning vid kommunala markupplåtelser.
• Kommunen kommer att se över uteserveringstillstånd och vid behov justera dessa.
• Tillsyn vid verksamheter kommer att ske efter behov.
• Vi ser också över möjligheterna att korta betaltiden till kommunens leverantörer för att på så
sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet.”
Det är min erfarenhet som företagare att bygga upp skulder och skjuta betalningar framför sig
inte innebär någon reell förbättring av företagets ekonomi. De åtgärder som lanseras som
stödpaket utgör i själva verket inget stöd. Det vi ser idag i Linköping är att företag inom hotell
och restaurang får stänga ned verksamheten helt eller delvis. Det innebär att hyresvärdarna får
ge rabatter och inte bara erbjuda uppskov med hyran.
Några av våra elitidrottsföreningar och som har personalansvar och aktörer inom kulturlivet
drabbas också hårt genom inställda sponsringsåtaganden, inställda cuper och inställda
publikevenemang. Vi har också sett hur vår regionala kulturinstitutioner och Visitlinköping
att ställa in evenemang eller spelat med kraftigt reducerad publik.
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till kommunledningen:
1) Finna det några lagliga hinder för kommunen att helt efterskänka de tre avgifter ovan som
man avser ge uppskov med? Hur stor summa rör det sig i så fall om?
2) Om det inte finns sådana hinder, är kommunledningen beredd att efterskänka dessa
avgifter?
3) Är kommunledningen beredd att via kommunkoncernens olika delar verka för utökad
sponsring under året av idrottsföreningar och kulturella evenemang som drabbats ekonomiskt
av krisen?
4) Är kommunledningen beredd att verka för extra stöd till de regionala kulturinstitutionerna
och Visitlinköping i syfte att kompensera för bortfall av publikintäkter?
5) Är kommunledningen beredd att nu i april gå ut med markanvisningstävling på Djurgården
och Folkungavallen för att på så sätt få extra fart på byggnadsinvesteringarna i Linköping?
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