Informationsplattform om stöd för coronaviruset covid-19 för dig som
är företagare

Vi har skapat en plattform för företagare där vi länkar till sidor med aktuell information
om coronaviruset. Genom länkarna kan du enklare hålla dig uppdaterad.

Stöd till näringslivet
Coronaviruset och Göteborgsregionens näringsliv

Nyföretagarcentrum i Alingsås
Har upprättat stödcentrum för företagarna i Alingsås. Det kan handla om rådgivning kring t ex.
personal, likviditet eller handlingsplan mm.
https://www.nyforetagarcentrum.se/alingsas/stod-i-coronatider/

Svenskt Näringsliv
Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför
för svenska företagare. Här kan du läsa om Svenskt Näringslivs ståndpunkter.
Svenskt näringsliv

Almi Väst
Möjlighet till finansiering och stöd för företag – Vi lotsar dig till rätt finansieringshjälp om du söker
finansiering eller ekonomiskt stöd för din verksamhet. Kontakta Borås eller Göteborg.

Almi.se

Tillväxtverket
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid19/korttidspermittering.html

Folkhälsomyndigheten
Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten

Regeringskansliet
Här finns information från regeringen gällande bland annat stöd till företagare.
Regeringen

MSB – (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
Nytt planeringsstöd med anledning av coronavirussjukdomen
Planeringsstödet 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.
https://www.msb.se/kontinuitetshantering

Västra götalandsregionen VGR
VGR stöttar näringslivet i Västsverige
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/aktuellt-ru/vgr-stottar-naringslivet-i-vastsverige/

Arbetsrättsliga frågor
Medlemsorganisationer Svenskt näringsliv
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/samladinformationforforetagmed
anledningavcoronaviruset.4.1c68351d170ce554527537.html

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan

Krisinformation
Samlad krisinformation från svenska myndigheter.
krisinformation.se

Verksamt.se
Här finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är
viktig för dig som företagare att känna till, läs här.









Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem
Säga upp personal
Finansiering, stöd och rådgivning
Nya regler vid sjukdom
Resor och transporter
Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster
Allmänna sammankomster och bolagsstämmor
Övrig information från myndigheter

Tips för att upptäcka bedrägeriförsök
Kriser är något som ofta utnyttjas av bedragare för att lura andra människor. Så även spridningen av
sjukdomen covid-19, varnar Polisen. Här är några konkreta råd för att undvika att bli lurad:


Logga aldrig in via BankID eller bankdosa om du blir uppringd och ombedd att göra det.



Lämna aldrig ut ditt betalkort eller koder till okända som tar kontakt och erbjuder sig till
exempel att handla.



Behöver du hjälp med inköp eller annat, använd i första hand de kontakter du redan har
med anhöriga, vänner och bekanta.



Måste du anlita någon obekant kan ett tips vara att du gör beställningar mot faktura som
ombudet bara kan hämta och leverera till din dörr. Du kan även själv kontakta någon
officiell frivillig organisation och se om de kan hjälpa dig.



Kontrollera alltid med de officiella källorna du oväntat blir kontaktad av någon myndighet
eller organisation.

Länkar - Polisens tips hur du skyddar dig mot bedrägerier.

