
2020-03-31 Information från Region Västerbotten Turism 3/2020

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4646514A7040455D4078494159/434B514576494A5F4B7044445F4771?noTracking=true 1/2

Information från Region Västerbotten Turism 3/2020 Ser detta mail konstigt ut? Klicka här.

NYHETER FRÅN REGION VÄSTERBOTTEN TURISM

.Extra uppdatering från 
Region Västerbotten Turism

Vi på Region Västerbotten Turism tänker på er som drabbas av 
restriktionernas effekter och ska göra så gott vi kan i att förmedla vad som 

kan vara till nytta för Västerbottens besöksnäring. 
RVT följer besked från myndigheter och bevakar Västerbottens intressen i de

förslag till åtgärder som presenteras. Vi ska också hålla i minnet att det kommer
en tid efter rådande restriktioner. Därför är det viktigt att vi även jobbar med att

stärka företagens position med omvärldsbevakning och att hitta attraktiva
affärsmöjligheter för regionens verksamheter.

Länkar till viktig information
Läs mer om Regeringens besked om åtgärder.
Staten tar över sjuklöneansvaret i mars och april och erbjuder likviditet via
skattekontot, därutöver även lagt ett förslag om korttidspermittering.
Även Skatteverket har information om att söka anstånd för betalning av skatter.
Du som företagare kan också bli sjuk. Läs vad som gäller för dig som företagare på
Verksamt.se och på Försäkringskassan för dig med enskild firma och för dig med
aktiebolag.

Länsstyrelsen uppdaterar information om Coronaviruset och sjukdomen covid-19.
Läs också på 1177s hemsida.
Ring 113 13 om du har generella frågor om Corona som inte handlar om
sjukdomssymptom. Läs mer

RVTs aktiviteter
RVTs dagliga arbete påverkas självklart av coronaviruset och de riktlinjer vi får. 
Många fysiska möten med RVTs personal och våra konsulter inom VX skjuts upp. Vi
ser nu över möjligheten att lägga om vissa aktiviteter till digitala möten och
självstudiematerial. 
Dessutom skjuter vi fram planerade seminarier i Digitala steget. Vi återkommer med
nya datum så snart virus-läget lättar. Under tiden fortsätter vi som vanligt med arbetet
att ta fram en hemsidesmall för besöksföretag och att planera kommande seminarier
och kunskapsdagar. Länk till på gång i Digitala steget

https://www.anpdm.com/newsletterweb/4646514A7040455D4078494159/434B514576494A5F4B7044445F4771
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forslag-om-likviditetforstarkning-via-skattekontot/
https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/
https://skatteverket.se/omoss/press/nyheter/2020/nyheter/mojlighettillanstandmedbetalningpagrundavcoronaviruset.5.1c68351d170ce554527435.html
https://www.verksamt.se/driva/om-du-blir-sjuk
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/enskild_firma_lank/sjukpenning
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/aktiebolag
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/samhalle/krisberedskap/information-om-coronaviruset---covid-19.html
https://www.1177.se/Vasterbotten/
https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/11313/
http://www.visitvasterbotten.se/sv/region-vasterbotten-turism/information-om-corona-och-besoksnaringen/
http://www.visitvasterbotten.se/sv/region-vasterbotten-turism/digitala-steget/pa-gang/
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På gång i VX – ett hållbart Västerbotten
Arbetsmetoden Västerbotten Experience stärker besöksnäringen att bli långsiktigt
hållbar och lönsam. Ett 40-tal verksamheter inom länets besöksnäring har redan ett
VX-sigill och flera är på gång. Ta del av planen för 2020 och information om hur du
också kan bli del av en hållbar besöksnäring.
Med anledning av läget kan vissa delar behöva flyttas framåt i tid.
Läs mer om vad som är planerat inom VX

info@visitvasterbotten.se

Avprenumerera
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