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Det är Coronatider
Det är svårt att förhålla sig till en farsot som Corona, som kastar omkull allt i sin väg. Normer
och beteenden ändras plötsligt och för första gången på väldigt länge så känner vi oss
otrygga och hotade. Det tillsammans med en mediabevakning som täcker in allt dygnet runt
gör att vi blir matade med siffror över smittade och till och med dödsfall, rapporteringar från
världen över hur människor börjar bunkra, även fast det inte behövs.
Å ena sida så finns det som kommun väldigt lite som vi kan göra för att stötta upp er i
näringslivet. Å andra sidan så har kommunen ett stort samhällsansvar att upprätthålla
verksamheten.
Varje företag fattar egna beslut om hur man agerar i situationen. Hur mycket sociala
kontakter? Finns det möjlighet att jobba hemifrån? Tar man emot besökare eller inte? Samma
beslut påverkar förstås både anställda, kunder och besökare. Och inte minst näringen
runtomkring samma företag. Vi har en näring som redan märker av stora konsekvenser i vårt
ändrade beteenden. Restauranger, hotell och affärer märker direkt av när möten ställs in och
aktiviteter avbokas. Samtidigt som de lider av konsekvenserna så visar de också stor respekt
för anledningen och gör vad de kan för att tillhandahålla trygga miljöer för oss besökare.
Det är, mitt i eländet, fantastiskt att se hur innovativa många företagare är. Träffade en
butiksinnehavare i dag som numera erbjuder hemkörning.
De flesta i näringslivet känner av det som händer i näringslivet och som påverkar både den
globala och den direkta ekonomin. Jobb som inte blir av, problem i leveranskedjor och
sjukfrånvaro. Många prövas hårt. Känns bra att stödpaket utlovas, även om de säkert inte
räcker till. I dagsläget är det svårt att sia om behov och lösningar.
Vi i offentlig sektor prövas på andra sätt. Som arrangör av olika aktiviteter är det tufft att fatta
beslut om att ställa in. Men, då vi behöver visa respekt för inbjudna och deltagare, så tvingas
vi i ett antal sammanhang att göra det ändå. Vi har en rad aktiviteter och möten uppradade
som väntar på att bli arrangerade till vilka ni kommer att bli inbjudna.
Kanske blir den här oredan en anledning till att använda digitala mötesredskap i större
utsträckning. Personligen hoppas jag det. Men hoppas också på många fler fysiska möten
tillsammans med er i näringslivet.
Det är min förhoppning att vi alla fattar sansade beslut. Att vi hjälps åt i dessa, för många,
tuffa tider. Kan vi stötta upp varandra och samtidigt vara rädda om oss?
Inom kommunen kraftsamlar vi och ser över på vilket sätt som vi kan bidra till näringslivet på
olika sätt. Många bäckar små…
Vi får många frågor till oss om hur man kan och bör hantera olika situationer som kan uppstå.
Vi har därför satt upp en Teamsmiljö som erbjuder möjlighet för företag att hjälpas åt med
tuffa frågor. Hur gör ni andra  har ni några tips? Hör av dig till näringslivschef Johanna Wihl
om du vill bli gå med i gruppen.
Ibland behöver lösningarna inte vara så komplicerade. Vi har här nedan listat några saker,
som vi har kommit på som kan bidra till att hålla näringen i liv. Listan är inte komplett på något
sätt. Använd din fantasi att komma på vad du kan bidra med! Och tveka inte att höra av er om
det finns något som vi kan hjälpa till med!
Johanna Wihl,

Näringslivschef

Hur kan jag bidra och gynna den lokala näringen?
Privatperson
•
•
•
•
•

Fatta sansade beslut.
Handla lokalt!
Restauranger, butiker och hotell har öppet. Ät ute eller handla takeaway! Fler än du tror
kan erbjuda hämtmat.
Om du funderat på ett inköp  slå till, om du har möjlighet.
Köp presentkort!

Företagare
• Hjälp varandra!
• Har du möjlighet – handla lokalt!
• Om planerade möten blir digitala och uppkopplade – kan ni komplettera med takeaway?

Coronaviruset/covid19
– 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
hemsidor. Här nedan har vi samlat användbar information.

Regeringens information
Den 16 mars lanserade regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland
åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av
lönekostnaderna vid korttidspermitteringar.
Läs mer om krispaketet
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
covid 19, 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.

Svenskt näringsliv
Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som
syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Gårdagens krispaket med snabba
och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder är högst välkommet.

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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