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Vi behöver din hjälp!
Nu behöver Oskarshamns kommun hjälp av dig som arbetsgivare att bedöma vilka
av dina medarbetare som har ett samhällsviktigt arbete och därmed har rätt till
barnomsorg vid en eventuell stängning av skola eller förskola.
Om regeringen beslutar att stänga skolor eller förskolor och ingen undervisning ska ske
(varken distans eller fjärr) på grund av smittspridning av coronaviruset, kommer verksamhet
fortfarande vara öppen för barn med föräldrar som bedömts ha samhällsviktiga arbeten.
Därför genomförs nu en inventering av vilka barn som i detta fall har rätt till omsorg.
Det är du som arbetsgivare inom en samhällsviktig verksamhet som ska bedöma vilka
medarbetare som behöver arbeta. Kommunen kommer inte att göra någon värdering, i stället
bygger upplägget på ömsesidig tillit.
Som stöd i bedömningen använder du den vägledning till att identifiera samhällsviktig
verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram.
Kortfattat handlar det om verksamheter som behöver fungera för att samhället ska fungera.
MSB:s stödmaterial hittar du här.

Det här behöver du som arbetsgivare göra
•
•

Bedöma vilka av dina medarbetare som har en särskilt viktig funktion för att
verksamheten ska kunna bedrivas.
Meddela de berörda medarbetarna och be dem anmäla eventuellt behov av omsorg för
sitt barn. Vårdnadshavare till de barn som har plats i grundskola, fritidshem och förskola i
Oskarshamns kommun kommer att få information och blankett direkt till sig via Unikum
eller epost inom de närmaste dagarna.

Just nu är det inte aktuellt att stänga skolor och förskolor i Oskarshamns kommun. Men vi har
tidigare sett att beslut kan fattas snabbt och med kort verkställighetstid. Kan vi förbereda oss i
god tid blir en eventuell hantering av situationen mycket lättare i ett senare skede.
Om du har frågor kontakta kommunens Servicecenter på servicecenter@oskarshamn.se eller
0491880 00.

Regler för servering av mat
Med anledning av covid19pandemin gäller nya regler för verksamheter som serverar mat
och dryck. Reglerna gäller för restauranger, barer, caféer, skolmatsalar, nattklubbar,
cateringverksamheter samt andra verksamheter som serverar mat eller dryck till sina gäster.
Läs mer på kommunens webb om regler för servering av mat.
Livsmedelsverket har skapat en sida om just corona och livsmedel som ger svar på vanliga
frågor.

Om du har frågor kontakta kommunens miljö och hälsoskyddsinspektörer via Servicecenter
på servicecenter@oskarshamn.se eller 0491880 00.

Behov av material
Det har väl inte undgått någon att det råder stor brist på skyddsutrustning och
material kopplat till den rådande pandemin.
Vi är många inom kommunen som är involverade på olika sätt och med olika uppdrag för att
på bästa sätt vara rustade. På Oskarshamns kommun hålls arbetet med att få tag i
skyddsutrustning ihop av Catharina Sabelström som arbetar som verksamhetscontroller på
Socialförvaltningen. Behovet förändras och är av olika grad. I huvudsak ser vi ett behov av:
•
•
•
•
•
•

Nitrilhandskar, opudrade
Handsprit, 85 % helst, annars 75 %
Ytdesinfektion
Plastförkläden, engångs med lång ärm
Munskydd, kl IIR
Visir

Välkommen att höra av dig direkt till Catharina Sabelström, via Servicecenter eller mejla till
näringslivschef Johanna Wihl.
Tillverkningen av visir pågår för fullt även inne i Stadshuset. Bara under förra veckan
levererades 480 färdiga visir. Visste du att det tar cirka 15 minuter att tillverka 10 visir?
Arbetet med tillverkningen hålls ihop av Pia MalmbergKronvall på Arbetsmarknadsenheten.

Extra företagsstöd för rådgivning
Nu kan företag med upp till 20 anställda med verksamhet i Kalmar län söka stöd för
köp av extern kompetens/konsult kopplat till situationen med covid19.
Rådgivningsinsatserna ska vara kopplade till problem som uppkommit i företaget på grund av
covid19. Rådgivningen som konsulten anlitas för ska avse ekonomi, juridik eller finansiering.
Insatserna kan till exempel handla om att se över tänkbara strategier för företaget, tolka
innebörden av statliga stödpaket, korttidsarbete/permitteringsfrågor och analys av företagets
ekonomi.
Du kan söka max 8 000 kronor i stöd och det krävs ingen egen finansiering. Stödet går att
söka fram till 1 juli 2020.
Läs mer om företagsstödet på Region Kalmars webb.

Den här hjälpen finns för
näringslivet
Med anledning av coronaviruset har regeringen vidtagit flera olika åtgärder för att minska de
negativa effekterna som virusets framfart har för näringslivet.

Eftersom allt händer väldigt snabbt i detta är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas
webbplatser. Här nedan har vi samlat användbar information.
På oskarshamn.se kan du läsa mer om vilka åtgärder kommunen har vidtagit för att stötta det
lokala näringslivet.
Du kan alltid kontakta någon av våra jourhavande företagslotsar för att få hjälp och stöd.

Regeringens information
Regeringen har lanserat ett flertal stödpaket till näringslivet. Bland åtgärderna finns att staten
tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid
korttidspermitteringar.
Läs mer om krispaketet.
Läs mer om krispaketet för små företag.
Vill du veta mer om Regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset hittar du
samlad information på regeringen.se.

Länkar till viktig information från
myndigheter och organisationer
•

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och
covid19, som är viktig för dig som företagare att känna till

•

Korttidspermittering införs som innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med
hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre
fjärdedelar av kostnaden. Läs mer om korttidspermittering hos Tillväxtverket.

•

Finansiellt stöd från Riksbanken. För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av
coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500
miljarder kronor till företagen via bankerna.

•

Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget med anledning av
coronaviruset/covid19.
Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt
avskaffas. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna
läkarintyg till dig. Läs mer om karensavdrag och läkarintyg hos Försäkringskassan.

•

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett planeringsstöd
som vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och
leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste
upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

•

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar, information från
polisen.

•

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt
föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke
nödvändiga resor till alla länder.

•

Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en
allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för
resor som du behöver göra, till exempel i samband med läkarundersökningar. Läs mer om
smittbärarpenning för dig med aktiebolag hos Försäkringskassan. Där finns också
information om smittbärarpenning för dig med enskild firma.

Anstånd för företag att betala in arbetsgivaravgifter
och anställdas preliminärskatt (skattekrediter)
Ansökan hos Skatteverket hittar du här.
Regeringen ger Almi nytt soliditetsmål för att möjliggöra utökade lånemöjligheter där
drabbade branscher/företag särskilt ska prioriteras.

Almi har fått utökat uppdrag
För att lindra de negativa konsekvenserna för företagen är det centralt att
kreditförsörjningen till företagen fortsätter att fungera. Här har Almi en viktig roll att
fylla.
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning och för att
möta företagens behov har regeringen fattat beslut om att förstärka Almis lånefond med 3
miljarder kronor. Samtidigt tillförs Almi extra resurser för att kunna möta det snabbt ökande
antalet företag som vänder sig till Almi. Ett arbete pågår nu för fullt med att utveckla nya
produkter som möter efterfrågan för den särskilda situation som råder nu.
Almi har lång erfarenhet av att stötta svenska små och medelstora företag. Almi erbjuder
finansiering och affärsutveckling och finns nära företagen med 40 kontor över hela landet.
Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta
behoven hos de bärkraftiga företag vars verksamhet nu drabbas negativt till följ av
coronavirusets spridning.
Här kan du som är företagare hitta mer information och även ansöka om lån genom Almis e
tjänst.

Coronavirusets påverkan på
handeln
Svensk Handel är en arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti, detalj och
ehandeln. På svenskhandel.se hittar du samlade nyheter om corona.
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