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27 november 2020 09:30
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Till Fredrika Selinder, Kongelfs Gästgifveri & Kafé
Kommunstyrelsens ledning i tid av Pandemi har med flera mottagit ert mail om hur
situationen är för er i dessa svåra tider
Vi vill ju väldigt gärna hjälpa de av kommunens 4000 företag, som i tider av Covid-19 hamnar
på obestånd. Vi hittar inte på egna politiska lösningar utan alla stöd, insatser,
avbetalningsplaner skall vara lagliga och likabehandlande. För oss var det viktigt, att
omedelbart som vi fick ert mejl överlämna detta till professionen för beredning av förvaltning
med jurister och fastighet, för att se över vilka möjligheter som finns att möta er förfrågan.
Svaret nedan från professionen är tyvärr att kommunen av krassa juridiska skäl, främst
stadsstödsreglerna är förhindrad att göra den typ av hjälpinsatser som en hyresreduktion
innebär.
Vi antar att ni efter professionens svar, då det brådskar, redan tänkt om och agerat på de
kontakter förvaltningen gett er och påbörjat samtal om alternativa lösningar så som;
•
•
•

Avbetalningsplan, kommunens ekonomichef Pia Jakobsson
pia.jakobsson@kungalv.se.
Olika andra företagsstöd, kontakta Näringslivstrateg Jessica Waller,
jessica.waller@kungalv.se
Fastighetens användning och intäktsbringande ytor besvaras tf fastighetschef Andreas
Karlsten, andreas.karlsten@kungalv.se.

Det vi vill addera är också hjälp hos företagsakuten BRG som räddar 9 av 10 företag och ger
kostnadsfri rådgivning. Tel 020-100 132, eller kontakt@foretagsakuten.se. All behandling är
under sekretess.
Vi hoppas på alla sätt att det går bra för er. Vi förutsätter att ni redan agerat på förvaltningens
svar och arbetar med olika alternativa vägar som då presenterades den 24 november 2020 i
mailsvar till er. Vi har naturligtvis beredskap att hantera era frågor om de då skulle bli föremål för
politiska beslut.
Har du frågor, kontakta oss gärna.
Bästa hälsningar

Miguel Odhner, kommunstyrelsen ordförande

Anders Holmensköld, kommunstyrelsen 1v ordf.
Gun-Marie Daun, Oppositionsråd

Ps. vi har inte kunnat nå Elisabeth Mattsson, Oppositionsråd inför arbetet med detta svar.

