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Regeringen 

registrator@regeringskansliet.se 

Skrivelse till regeringen med anledning av stödåtgärder Covid-19 

Covid-19 påverkar oss alla på olika sätt och vi har alla fått vidta åtgärder för att hjälpa till att 

bekämpa smittspridningen.  

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommuner samarbetar i många frågor och har 

gemensamt bildat Skaraborgs Kommunalförbund. I de 15 kommunerna bor sammanlagt 

närmare 265 000 invånare. Kommunerna i Skaraborg har, precis som många andra kommuner, 

påverkats mycket av pandemins framfart.  

Det som Vi framförallt märker tydligt är att ett år med restriktioner och omfattande åtgärder 

sätter sina spår, inte minst hos kommunernas näringsidkare. De största utmaningarna hos 

näringsidkare (främst besöksnäringen) är de allt mer omfattande restriktionerna som gör det 

svårt för verksamheterna att planera framåt. Restriktionernas kortsiktiga utformning gör att 

verksamheterna är svåra att planera både ekonomiskt och personellt. När restriktioner meddelas 

med några dagars varsel är schemaläggningen av personal redan genomförd, vilket innebär att 

många näringar står med kostnad för arbetskraft trots begränsningar av verksamheten.  

I vår dialog med våra näringsidkare uppfattar vi att omställningsstödet varit det stödpaket som 

hjälpt dem mest, men på grund av hur det är utformat täcker det endast ungefär 75 % av fasta 

kostnader, vilket innebär att företagen alltjämt befinner sig i en alltför svår situation.  

De sänkta arbetsgivaravgifterna gäller endast ung arbetskraft. Denna ålderskategori av 

arbetstagare har i stor utsträckning fått sluta i samband med varsel, näringarna kan då inte nyttja 

korttidspermitteringen.  

Stödet till hyresreduceringar är väldigt bra, dessvärre hjälper det endast de som har hyresvärdar 

som är villiga att hjälpa till. Här önskas en mer tydlig hållning från regeringen genom att 

tydliggöra för hyresvärdar att stödet finns att nyttja alternativt att stödet lämnas direkt till 

näringarna för att täcka hyreskostnader.   

Trots de stödåtgärder som har vidtagits ser vi en stor farhåga att näringarna inte kommer att 

klara sig genom pandemin. Likviditeten är för de flesta nere i botten och tyvärr har det varit en 



  

långsam administration för att få ut stödpengarna, då stöden för maj-juli betalades ut först i 

december 2020. Enligt vår mening skulle detta kunna åtgärdas genom att stöden för augusti-

december delas upp i två delar, då många bolag slår i ”stödtaket” när perioden blir så lång.  

Kommunerna i Skaraborg är starkt beroende av sina näringar. Vi ser hur allt fler kommuner 

runtom i landet genomför fler och fler stödåtgärder för näringarna genom att bland annat ta bort 

tillsynsavgifter eller VA-avgifter samt återbetala avgifter som tagits ut år 2020. Vi anser dock att 

detta inte är en långsiktigt hållbar lösning och det blir tydligt att kommunernas skattebetalare får 

betala ett högt pris för att stötta de verksamheter som har fått det svårt att klara sig utifrån 

gällande rekommendationer och restriktioner.  

Kommunernas näringar har i dialog med oss uttryckt situationen som ohållbar med stor risk att 

behöva stänga ner sina verksamheter. Kommunerna tar denna risk på största allvar och vi är 

som sagt måna om att våra näringar överlever så att de finns kvar för våra medborgare och 

besökare att återvända till efter pandemin.  

Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, 

Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara kommuner vill med denna skrivelse tydliggöra det 

akuta behovet av stöd till näringarna och kanske främst behov av ett direkt riktat ekonomiskt 

stöd med anledning av de restriktioner som gör att näringarnas verksamhet begränsas avsevärt.  

Vi skulle även vilja efterfråga ytterligare åtgärder för att förbättra administrationen av utbetalning 

av de stödpaket som ges! 

Vänliga hälsningar 
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Jonas Sundström 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Rolf Eriksson 
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Telefonnummer 073-461 42 77 

 

 


