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SÅ SÄKERSTÄLLS NÄRINGSLIVETS FORTLEVNAD
Vi vill framföra vårt tack för ett förtroendeingivande och bra arbete i regering och riksdag under rådande
corona kris.
Business Gnosjöregion, Gnosjöregionens samlade näringsliv och kommuner vill med detta brev lyfta fem
åtgärder vi anser behövs för att säkerställa näringslivets överlevnad, både i Gnosjöregionen men även i hela
Sverige.
Gnosjöregionen kännetecknas av entreprenörskap, tålamod, uthållighet samt att “alltid ro båten iland”.
1 Gnosjöregionen skapas inga enkla jobb med låga löner utan yrkesskickliga jobb med hög lön, vilket är en bra
utveckling för Sverige. Identiteten som industriland växer starkt här i Gnosjöregionen och bilden
kompletteras med ett innovativt näringsliv. Besöksnäringen med Isaberg Mountain Resort, High Chaparral,
Store Mosse nationalpark och Hooks Herrgård är viktiga delar för besökare och ger en god livsmiljö för våra
invånare.
Business Gnosjöregion vill säkerställa att tillverkningsindustrin blir en framtidsbransch i Sverige. Vi vill leda
utvecklingen av den fjärde industriella revolutionen för att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett globalt
perspektiv. 1 detta sammanhang vill vi här och nu ge följande akuta medskick för att säkerställa
Gnosjöregionens och Sveriges näringslivs överlevnad.
•

•
•
•

Kostnadssänkning, vi välkomnar beslutet om korttidsarbete upp till 80 %. Utöver det föreslår vi helt
slopad arbetsgivaravgift under viss tid för särskilt utsatta företag. Vi prioriterar skyndsamma insatser
som skär ner fasta kostnader och skapar likviditet.
Kostnadssänkning genom att helt ta bort både avgift och ränta för anstånd av skatter.
Stöd som riktas direkt i form av kostnadssänkningar för särskilt utsatta branscher och företag t.ex.
inom handel, restaurang, konferensverksamhet samt hotell.
Utbildning statsfinansierad vidareutbildning under permitteringstid samt kompetensutveckling/
omskolning av arbetslösa och en utbildningspeng som företag kan ansöka om i samband med
-

permittering.
•

Investeringar i infrastrukturella satsningar, upprustning av järnvägar, lT-infrastruktur och ladd
infrastruktur för elfordon. Stötta inhemska leverantörer, produktion, tjänsteföretag med flera genom
nationella beställningar.

1 Gnosjöregionens anda har ett flertal företag redan ställt om sin verksamhet efter behov av t. ex.
skyddsutrustning. Business Gnosjöregion vill vara en aktiv del i att hantera rådande situation. Vi vill
välkomna statsministern på besök till Gnosjöregionen för att skapa sig en bild av läget. Vi ser fram emot god
samverkan och ett fortsatt förtroendeingivande arbete så att Sverige kan stå starkt även efter coronakrisen.
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