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Handfast hjälp efterfrågas i svårnavigerad statlig stöddjungel 

Informationsflödet till näringslivet går just nu att jämföra med en rejäl vårflod och det 
börjar bli svårt att navigera för våra företagare. Vad är det som gäller? Är mitt företag 
berört? Hur gör jag för att få del av stödet? Kommer jag att bli återbetalningsskyldig? 
 
Trots den massiva kommunikationen är frågorna fler än svaren hos företagen. Flera av 
kommunernas näringslivsutvecklare vittnar om att det som särskilt efterfrågas är handfast, 
praktisk hjälp med att hitta, tolka och agera. 
 
Svart inledning i april 
Varslen fortsätter att öka, liksom företagsnedläggningar och permitteringar. De tre första 
dagarna i april lades 1 440 varsel i Västra Götaland vilket kan jämföras med 840 för hela april 
under 2019. 
 
Hårdast drabbade är hotell- och restaurang liksom handel och inte minst gränshandeln i 
Strömstad och Tanum. 
 
De flesta kommunerna har nu fått sina åtgärdspaket på plats som på olika sätt ska underlätta 
och stötta företagen. Det tas också många enskilda initiativ från företagarföreningar, 
enskilda företagare, idrotts- och kyrkliga föreningar för att stötta näringslivet och samhället i 
stort. 
 
Livesänt frukostforum och sommargäster 
Flera kommuner har veckovis avstämning med företagen via sina näringslivsråd och på 
skärtorsdagen är det premiär för det första livesända Frukostforumet i delregion Fyrbodal. 
Det är Vänersborg och Trollhättan som tillsammans med nätverket Minälv sänder via 
Facebook med start klockan 8.30. 
 
Från kustkommunerna kommer signaler om att Folkhälsomyndighetens och statsministerns 
rekommendationer att folk ska stanna i sina hemkommuner och inte resa till sommarstugan 
har varit för döva öron. Anstormningen av tidiga sommargäster är stor och nu fruktar man 
att pandemin ska få fäste och sprida sig okontrollerat även här på västkusten. 
 
Livet efter Corona 
En större utlysning från Europeiska socialfonden, ESF, är på gång och kommunalförbundet 
och regionen förbereder sig för att kunna ta del av utlysningen som förväntas inrikta sig på 
projekt för att klara utmaningarna som Corona-krisen för med sig. Samtidigt pågår arbete 
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inom förbundet och genom Kompetensråd Fyrbodal med sikte på tiden efter krisen och de 
behov som då kommer att finnas både när det gäller kompetensförsörjning och 
näringslivsutveckling. 
 
Christel Thuresson  
 
 


