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#tillsammansföroskarshamn

Tillsammans för
Oskarshamn!
Vi brukar tala om ”tillsammans”. Aldrig har väl ordet varit mer värdeladdat än nu. Vi
är alla fortsatt i ett fast Coronagrepp. Vi dränks i mediabevakning dygnet runt och
helt plötsligt så känns det som att vi alla är med i dålig film där jorden går under
eller invaderas. Skillnaden är att den här gången så är hotet på riktigt.
Samtidigt som huvudfokus ligger på vårt välmående och att hantera viruset och följderna ur
ett folkhälsoperspektiv så ser vi redan nu vilka otroliga konsekvenser ett nedstängt samhälle
ger för vårt samhälle och för vår ekonomi. Ovanpå det är det en massa nya måsten och krav.
Helt plötsligt så styr vi inte över vår egen situation och det är en ny erfarenhet som är jobbig
och en känsla av att inte vara fri infinner sig. . Känslan av att inte vara fri infinner sig
ovälkommet.
Vi hjälps åt
Jag talar med förtvivlade företagare varje dag. Många har det tufft och är oroliga för
framtiden. En del står inför en katastrofal situation och kommer att få kasta in handduken. Det
gör ont att stå vid sidan och se på hur många kämpar och sliter. Jag brukar ändå ställa frågan
om det är något som vi kan göra.
En företagare som jag träffade för någon vecka sedan hörde av sig för några dagar sedan.
Han sa: ”Du frågade mig vad ni som kommun kan hjälpa till med. Jag tror att många
företagare kommer att behöva konkret hjälp att söka efter och få del av det stöd som kommer
i olika åtgärder. Där tror jag att ni skulle kunna vara till hjälp för många.”
Idén var ju fantastisk och inte alltför komplicerad att genomföra. Jag började rigga för hjälpen
i Oskarshamn och stämde av med ansvarig person på regionala utvecklingsförvaltningen inne
på Region Kalmar län som också gillade idén. Samma dag kallades några av regionens
näringslivschefer ihop till ett Skypemöte och jobbet tog fart. Nu kan vi glädjande nog lansera
”Jourhavande företagslots” som en liten hjälp till dig som är småföretagare som behöver
hjälp. Det känns fantastiskt att kunna jobba fram en lösning snabbt och kraftsamla resurser
som faktiskt kan hjälpa företagen konkret. Och det känns extra bra att vi gör det
tillsammans. Tack till mina kollegor och snabbfotade tjänstemän på Region Kalmar län – och
framför allt till företagaren som kom med idén!
Syftet med Jourhavande företagslots är att hjälpa till att hitta rätt bland de stöd som finns
både på ett nationellt och regionalt plan. Hur kommer du åt stödet rent praktiskt? Vi kan
också lotsa dig vidare till andra som finns i stödsystemet som kan erbjuda rådgivning och
finansiering.
Läs mer om ”Jourhavande företagslots” på oskarshamn.se
Tillsammans för Oskarshamn
Det är fantastiskt att se det otroliga engagemang som Oskarshamnarna visar i dessa tider. Vi
är många som handlar lokalt och stöttar upp genom att gynna restauranger, hotell och
handlare. I tuffa tider föds en härlig kreativitet som vittnar om empati och en vilja att ta sig
igenom det här tillsammans.
Viljan att bidra är hög även i kommunen hos både kollegorna och politikerna. På kort tid har
det lanserats åtgärder och fattats flera beslut som ska kunna bidra i både närings och

det lanserats åtgärder och fattats flera beslut som ska kunna bidra i både närings och
föreningsliv. Jag gläds åt det mod som visas och tänker att det lovar gott för framtiden.
Här kan du läsa mer om olika åtgärder för företag och näringsliv som Oskarshamns kommun
vidtar i och med Coronasituationen.
Vi förstår att många har det tufft nu. Välkommen att höra av dig om det finns något som vi kan
göra!
Johanna Wihl,
Näringslivschef

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
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
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.

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.
https://press.almi.se/posts/pressreleases/almislanefondforstarksmed3miljarderkron
Här kan du som är företagare hitta mer information och även ansöka om lån genom Almis e
tjänst:
https://etjanster.almi.se/oversikt/overview/345

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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