
 
 
Anteckningar 
 

Västsvenskt möte med anledning av Covid-19 och 
effekter på näringslivet 
 
Vi är flera i Västsverige som noga följer utvecklingen av Covid-19 för att få överblick och agera på de 
snabba negativa effekterna det har på näringslivet. Denna allvarliga situation kräver samverkan, 
koordinering och dialog och därför bjuder vi in till ett första möte. 
  
Syftet med mötet är att utbyta information om vad som pågår lokalt, regionalt och nationellt med 
bäring på Västsverige samt koordinera eventuella gemensamma insatser. 
  
När: fredag den 20 mars kl. 08.00 – 09.00 
Var: Skypemöte 
 
 
Anteckningar 

Lägesrapport om aktuella initiativ och insatser på lokal, regional och nationell nivå 

Västra Götalandsregionen (Helena) 

• Beslutade igår om ett extra anslag på 10 miljoner kronor till Almi Företagspartner Väst för att 
stärka upp så att så många företag som möjligt kan få rådgivning, uppskov med befintliga lån 
och nya lån. Även beslut om ramen för pågående utlysning för kulturella och kreativa 
näringar har höjts från 4 till 8 miljoner kronor. Pågående dialog med bl.a. BRG om att växla 
upp Företagsakuten samt utreda förutsättningar för en Företagsakut för hela Västra 
Götaland. 

• Företagscheckar, som vanligtvis kan sökas för tillväxt- och utvecklingsinsatser, kommer att 
riktas till särskilda insatser för att möta den nya ekonomiska verkligheten. 

• Samverkan med Västsvenska Turistrådet för insatser för besöksnäringen, en bransch som är 
under extrem press just nu och där vi har verktyg som skulle kunna dämpa de negativa 
effekterna något. Samverkan med industrin och företrädare för kommunsektorn för att 
erbjuda företag utbildningar inom teknikområden där det finns behov av nya kompetenser 
för att klara långsiktig konkurrenskraft. 

• Kommunicerar kontinuerligt ut på www.vgregion.se/RUcovid19, bl.a. till målgruppen 
projektägare och småföretagare.  

• Dialog med Anders Ferbe, nationell samordnare – tar vidare dagens slutsatser och budskap 
till möte med honom kommande vecka.  

Skaraborgs kommunalförbund (Jan, Claes och Gustaf) 

• Kommunerna är i stabsläge, oro på både kort och lång sikt för besöks- och resenäringen, 
tillverkningsföretag/underleverantörer är i ett utsatt läge. 

• Behov av att kommunicera tydligt och enkelt om tillgängliga stödformer – exempelvis en 
särskild digital portal på regional nivå. 

• Intresse av Företagsakut, eventuellt ett samarbete med Nyföretagarcentrum. Positiv till ett 
samarbete med Almi. 

http://www.vgregion.se/RUcovid19


Boråsregionen (Magnus) 

• Liknande behovsbild som Skaraborg. 

• Pågår inventering inom ramen för det delregionala kompetensrådet, tillsammans med 
Handelskammaren – resultat/information på måndag 23/3. 

Göteborgsregionen (Helena och Fredrik) 

• Politisk överläggning igår med kommunstyrelsen, fokus på vård- och omsorg, även näringsliv. 

• Flera insatser pågår inom ramen för det delregionala kompetensrådet, kompetensskiftning 
av personal från besöksnäring till vård och omsorg samt omställningspaket kopplat till 
fordonsindustrin. 

BRG (Eva-Lena) 

• Förstärkt Företagsakut och företagslots, sluss till företag (juridik, GR, hjälp att förstå hur man 
får tillgång till paket, inga önskemål om lång utan snarare intäkter/bidrag).  

• Företagen behöver hjälp med att få stödpaketen, t.ex. hur man får tillgång till pengar från 
riksbanken, som går via bankerna – svårighet att få pengar för många företag kämpar med 
kreditvärdighet just nu. 

• Framtagen konjunkturrapport och pågående arbete med att ta fram webbinarier. 

 

LO (Bengt) 

• Bra arbete inom GR:s kompetensråd, AU-möten flera gånger i veckan. 

• Branscherna har svårt att hänga med att skriva avtal. Behov av tydlig och enkel 
kommunikation. 

• Företag utan kollektivavtal, även de behöver 70% av de anställda för att få till 
korttidspermitteringar. 

Arbetsförmedlingen/Mikael 

• Upprättat en ingång via hemsidan, www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare, bra 
information för arbetsgivare. Finns även länkar för att anmäla varsel. Ny portal för 
arbetssökande kommer snart. 

• Fått frågor om samhällskritiska kompetenser kopplat till situationen, inventering pågår kring 
tillgång till vårdpersonal, förare/chaufförer, industrikompetens och andra relevanta 
kompetenser för att å en bild över vilka resurser som finns. 

• Analysavdelningen läger ut pressmeddelanden på hemsidan varje måndag kl. 12.00 med 
varselstatistik. 

• Företagsbesök görs över Skype eller telefon p.g.a. oro för smitta.  

• Krisledningsgrupp upprättad på lokal, regional och nationell nivå som träffas kontinuerligt. 

Almi Väst (Sara) 

• Högst tryck i Göteborgsområdet. Positivt med extra anslag till Almi från VGR. 

• 2000 befintliga kunder, beviljar anstånd, 1.5 miljarder befintligt låneutrymme till företag som 
var bärkraftiga innan covid-19. Ökade förfrågningar från etablerade bolag.  

• 500 miljarder från bankerna hjälper inte, Almi kliver därför fram – har dialog med 
näringsdepartementet om att det befintliga låneutrymmet inte räcker, det behövs mer. 

http://www.arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare


• Benchmarking mot Tyskland – de har bra stödpaket snabbt igång, precis som under 
finanskrisen 2008. 

• Förbereder live-sändningar, kring utveckling av att kommunicera digitalt. Positivt att vi i 
Sverige har många bra exempel på detta, exempelvis VGR:s digitaliseringscheckar har gjort 
nytta. 

Svenskt Näringsliv (Rudolf) 

• Kontinuerlig dialog med nationell nivå för att förmedla företagens situation kring det 
allmänna läget, stödpaketen samt avtalen om korttidspermittering (1.3 miljoner anställda 
omfattas just nu). 

• Kontinuerlig dialog med medlemsföretag och medlemsorganisationer som samlar dessa. 
Tuffa tider inom besöksnäring, transport – service och handel står på tur och därefter 
industrin. Kommer få följdverkningar på hela värdekedjan. 

• Håller med ovan om att de 500 miljarderna inte når ut, företagen signalerar detta, att de ej 
får tillgång till dem. Det finns även andra luckor och rister i stödpaketen, bl.a. omfattas inte 
familjeföretag och småföretag (där man själv är enda anställd) av permitteringsregler. 

• Aktivt arbete pågår med att ta fram konkreta åtgärder som går att göra i kommunerna, och 
många kommuner är på tå och det finns en oerhörd handlingsvilja. 

• Arbete med kompetensutveckling om omställning, både inom GR:s kompetensråd men även 
egna enskilda initiativ, bl.a. drog Svensk Handels igång en egen förmedlingstjänst. Delar av 
handeln går väldigt bra, andra företag går väldigt dåligt. Där förmedlas personal mellan 
företag som har olika kapacitetsbehov. 

• Behov av positiv inställning och budskap, att hålla igång Sverige, fortsätta köpa varor/tjänster 
är allas ansvar – en ny sorts solidaritet. 

Västsvenska Handelskammaren (Johan) 

• Instämmer med ovan. Kontinuerlig dialog med företag, 3000 medlemsföretag – vi är därför 
en viktig resurs/kanal för offentlig sektor att använda vad gäller kunskap, budskap och 
förståelse för företags behov och situation. 

• Instämmer ang. behov av tydlig, samlad och användbar kommunikation. 

• Extrainsatt möte idag för medlemsföretag med våra jurister, över 1000 anmälda vilket visar 
på det stora behovet av kunskap. Vi har flera webbinarier och utbildningstillfällen på gång. 

• Instämmer även ang. nationella insatserna kring stödpaket – det fungerar inte eftersom 
bankerna inte vill ta risker.  

• Instämmer med budskap om att hålla igång Sverige. Den oklara tidshorisonten gör läget 
värre än vad det eventuellt behöver vara, därför behöver vi en balansgång mellan att hålla 
nere samhällssmittspridningen och samtidigt hålla igång Sverige. 

Företagarna (Mikael) 

• Instämmer med SN och VSHK. Fortsatt stöd till medlemmar, vi kommunicerar från centralt 
håll för att undvika dubbelarbete mellan regionkontoren. Viktigt med information om HUR 
man ska få tillgång till stöd. 

Länsstyrelsen (Lisbeth) 

• Vi har samverkanskonferenser ofta där fokus än så länge varit hälso- och sjukvård samt kris 
och beredskap – har efterfrågat att vi börjar lyfta näringslivsperspektivet. 



• Länsstyrelserna har fått uppdrag att inkomma med löpande samlade lägesbilder med 
anledning av Covid-19 till regeringskansliet. 

• Har fått bra åtgärdsförslag från Svenskt Näringsliv – tittar på det just nu. Bl.a. ska Lst betala 
alla fakturor så snart som möjligt till leverantörer/produktion. 

Västkom (Ann-Charlotte) 

• Personalförsörjningsfrågor slussas till GR. Västkom och Lst har kontakt när det gäller 
skyddsmaterial. 

 

Sammanfattande slutsatser och underlag för nästa steg 

• Behov av att koordinera kommunikationsinsatser kring erbjudanden, stöd och möjligheter 
som företag kan använda sig av för att minska effekterna av covid-19. Företag svämmas över 
med information om att det finns stöd och erbjudanden från flera olika håll. Viktigt att 
företagen får information om hur de ska gå tillväga för att ta del av dessa.  

o En regional digital portal som samlar relevant, tydlig och konkret/hands-on 
information från flera källor. 

• Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren, LO och Företagarna har bra och 
kontinuerlig dialog med företag och näringslivet om läget och behov. Utgör därför en viktig 
länk mellan offentliga aktörer och företag vad gäller kunskap och förståelse för 
förutsättningar och utmaningar (så slipper företagen överhopas med frågor etc. från alla 
håll). 

• Viktigt med digitala utbildningar och kompetenshöjande insatser, likt de vi hade under 
finanskrisen 2008 där varslade/uppsagda erbjöds utbildningsinsatser och därmed kunde 
arbeta inom verksamheter som behöver personal. Idag är det framförallt unga inom 
hotell/restaurangbranschen och besöksnärings som blir varslade, samtidigt som sjukantalet 
inom samhällsbärande/kritiska verksamheter ökar och därmed ökar även behovet efter ny 
personal. 

• Budskap till nationell nivå: 

o riksbankens lösning om 500 miljarder når inte till företagen eftersom bankerna inte 
vill ta risker. 

o Regler försvårar för mindre företag och egenföretagare, exempelvis omfattas inte 
familjeföretag och småföretag av permitteringsregler. 

• Förmedla en optimistisk bild om att hålla igång Sverige – vi behöver hitta en balans mellan 
att förhindra samhällssmittspridningen men samtidigt hålla igång näringslivet. 

 

Nästa möte 

Helena L Nilsson tackar alla närvarande och informerar om att VGR kommer att fortsätta bjuda in 
löpande till dessa möten. 

Nästa möte blir fredag den 27 mars kl. 08.00-09.00. 

 

 

 

 



 

 

Närvarande 

Jan Malmgren, förbundsdirektör, Skaraborgs kommunalförbund 
Claes Fahlgren, näringslivsstrateg, Skaraborgs kommunalförbund 
Gustaf Wikman, Skaraborgs kommunalförbund 
Magnus Haggren, förbundsdirektör, Boråsregionens kommunalförbund 
Helena Söderbäck, förbundsdirektör, Göteborgsregionen 
Fredrik Zeybrandt, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Lena Holmlund, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Eva-Lena Albihn, vice VD, BRG 
Ann-Charlotte Järnström, direktör, Västkom 

Lisbeth Schultze, länsöverdirektör, Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Michael Leufkens, regionchef Väst, Arbetsförmedlingen  
Bengt Forsling, chef, LO-distriktet Västsverige 

Rudolf Antoni, regionchef Västsverige, Svenskt Näringsliv 
Sara Wallin, VD Västra Götaland, Almi 
Johan Trouvé, VD, Västsvenska Handelskammaren 
Mikael Erlandson, regionchef Västra Götaland, Företagarna 

Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör, VGR (mötesordförande) 
Anders Carlberg, FoUU-chef, VGR 
Helena Starfelt, näringslivschef, VGR 
Gustaf Zettergren, miljöchef, VGR 
Irma Ganibegovic, ledningsstöd RU, VGR (sekreterare) 
Eva Lundh, verksamhetsansvarig VGR Akademin 
 

Ej närvarande 

Jeanette Lämmel, förbunds direktör, Fyrbodals kommunalförbund 
Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg, BRG 
Fati Maroufi, bitr. regionchef Väst, Arbetsförmedlingen 
Patrik Andersson, VD, BRG 
 


