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Datum

2020-03-27

Diarienummer

457-2416-2020

Beslut om åtgärder som riktar sig till näringslivet
Beslut
För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för näringslivet med anledning av
virusutbrottet har Länsstyrelsen tagit fram konkreta förslag som riktar sig till dem.
Länsstyrelsen har beslutat om följande åtgärder:
•
•
•

Snabbare betalning från Länsstyrelsen till leverantörer och dialog med
leverantörer om betalningar.
Prioritera och påskynda utbetalningar till företag inom
Landsbygdsprogrammet.
Prioriterar handläggning av utbetalningar till företag inom Klimatklivet,
solcellsstöd, kulturmiljö och bostadsstöd.

Länsstyrelsen kommer dessutom
• skjuta upp tillsynsbesök och kontroller som inte är nödvändiga samt tar
hänsyn till smittspridning och riskgrupper.
• ge mer tid för komplettering i MPD för de som behöver det.
• prioritera nya verksamheter eller utökningar i produktion när vi hanterar
våra ärenden.
• vänta med att debitera avgifterna för tillstånd och tillsyn.
• endast åka ut på akuta tillsynsbesök och om vi måste det.
Våra E-tjänsterna kommer att fortsatt vara öppna och vi kommer att prioritera
ärenden och meddela de sökande hur vi prioriterar och när de kan förväntas att få
beslut.
Vad gäller miljörapporterna har vi meddelat att en icke komplett rapport kan
skickas in och att det är möjligt att komplettera i efterhand så att de klarar
lagkravet.
Vi uppmanar dessutom kommuner att ta särskild hänsyn till företagens situation.
Länsstyrelsen i Örebro län kommer att via webb och sociala medier marknadsföra
Tiveden och andra naturområden som besöksmål och uppmana till semester
hemmavid istället för utomlandsvistelser. Vi kan även marknadsföra Tiveden och
andra naturområden som fina besöksmål under höst och vår, för att förlänga
säsongen för entreprenörerna.
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Vi kommer att stötta våra samarbetspartners och entreprenörer inom
naturturismentreprenörer genom att hänvisa guideförfrågningar till dem. Vi
kommer att prioritera upp upphandlingar av entreprenörer för att tidigarelägga
skötseluppdrag som är möjliga att starta tidigt på säsongen.
Vi för en kontinuerlig dialog tillsammans med Region Örebro län med företag och
näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företagen.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Maria Larsson med Merja Mustonen Prim
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också länsråd Anna Olofsson
medverkat.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

