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Så läser du bilden: 
Totalt antal nyanmälda på Arbetsförmedlingen vecka 21/vecka 20
Inom parantes ser du hur många av dessa som var under 30 år (vecka 20/vecka 19)

Aktuellt läge v 22
Antalet nyanmälda till AF minskar
Arbetsförmedlingens varselstatistik 2020-05-25

Antalet varsel har planat ut och för Fyrbodalregionens del har antalet 
nyinskrivna hos Arbetsförmedlingen minskat.
Totalt skrevs 237 personer in under vecka 21 att jämföra med 287 
vecka 20 och 310 personer vecka 19.
Ny varselstatistik från Arbetsförmedlingen släpps varje 
måndag klockan 12 framöver.

Länk till mer varselstatistik
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https://app.powerbi.com/view%3Fr=eyJrIjoiZTRkY2U0ZWItZmRhNC00NmZlLTliN2ItZTdhMWM2NWFlYWY1IiwidCI6ImZjNjJhMjU1LTQyMjAtNDdlNC05YjVhLTQxOGVlZTMxZGE1ZiIsImMiOjh9
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Antalet nyinskrivna hos AF per vecka under Coronapandemin

Orust Sotenäs Munkedal Tanum Dals Ed Färgelanda Bengtsfors Mellerud Lysekil Uddevalla Strömstad Vänersborg Trollhättan Åmål





HOTLINE för 
utrikesfödda företagare

079-3374623

Support Group Network öppnar en HOTLINE för att erbjuda alla utrikesfödda företagare som 
drabbas ekonomiskt av Covid-19 i Fyrbodal gratis rådgivning och information kring regeringens 
åtgärdspaket för att stötta företag.

Vi kan lämna information kring åtgärdspaketen, hänvisa till kommuns hemsida eller rätt 
kontaktperson, kontakta myndigheter på uppdrag av företagaren och ge rådgivning.

Telefonnummer : 0793374623
Tider: Vardagar 10:00 – 16:00
Kontaktperson: Ziyad Tarek



Företagsinformation
på arabiska

ة234علا ةغللا0 ة.راجتلا تامولعملا

Support Group Network har tagit fram en film med information kring regeringens åtgärdspaket 
på arabiska, med svensk text.

Linkedin. För information på arabiska: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666840181594759168

Facebook. För information på arabiska:
https://www.facebook.com/ziyad.yousif/videos/10221004302910219/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666840181594759168
https://www.facebook.com/ziyad.yousif/videos/10221004302910219/


På Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn – informationsverige.se

Informationsverige bevakar och håller kontakt med olika myndigheter kring den flerspråkiga information som finns/planeras att läggas upp 
om coronaviruset. I nuläget länkar de till dessa webbplatser:

• Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-
19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

• Krisinformation: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-
nya-coronaviruset

• 1177 Vårdguiden/Region Stockholm - Om corona på 17 språk samt filmer på arabiska, persiska och somaliska: 
https://www.1177.se/Stockholm/corona-languages/

Det kommer inom kort även att lägga upp en kortare text på 10 språk med allmänna råd, och vi inväntar mer material från MSB på olika språk 
som kommer att publiceras. Likaså kommer vi att länka, alternativt själva publicera, de dagliga nationella webbsändningar som Länsstyrelsen i 
Skåne kommer att göra på olika språk med start den här veckan. Syftet med sändningarna är att dagligen nå ut med Folkhälsomyndighetens 
information och att ge svar på vanliga frågor.

Information om Corona översätts till 10 språk

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset
https://www.1177.se/Stockholm/corona-languages/


Helpdesk för stöd till 
kulturnäringen

Är du kulturutövare och har egen firma? Då finns det fler stöd att söka utöver de
som är specifikt avsatta för kulturen. Hur kan man tänka och dra nytta av detta, och vilka
möjligheter finns i denna djungel av insatser som görs?

Såväl staten som Västra Götalandsregionen har avsatt pengar för att stötta kultursektorn 
och dess utövare för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin. Behöver 
du ett bollplank, hjälp med din ansökan, eller tankar om hur du går vidare? Kontakta oss!

Enklast når du oss genom att mejla kulturutveckling.radgivning@vgregion.se. Ditt mejl 
kommer att vidarebefordras till rätt person hos oss, som hjälper dig vidare.
Många av ansökningsperioderna är korta och vi hjälper dig så snabbt vi kan, under 
kontorstid.

https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/helpdesk-for-utovare-som-soker-stodpengar-
till-kulturen/

http://vgregion.se
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/helpdesk-for-utovare-som-soker-stodpengar-till-kulturen/


När Coronapandemins effekter slog till mot företagen i Fyrbodal, ställde Connect Väst, liksom övriga aktörer om för att möta den oro och 
de nya behov som uppstått hos företagen. 

Connect har tagit fram ett nytt koncept som heter Navigera och Parera som man erbjuder företag i våra 14 kommuner.

I länken nedan, hittar du info om de konkreta åtgärder som nu erbjuds företag. Vi skulle uppskatta om du tar del av informationen och 
hjälper oss att sprida den vidare så att så många företag i Fyrbodal som möjligt kan få hjälp.

Alla insatser och möten kan självklart göras digitalt.

https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/navigera-och-parera/

Connect Väst

https://connectsverige.se/vast/resurser-vast/navigera-och-parera/


Kompetensråd Fyrbodal Corona Extra

• KRF kommer att ha möten varje torsdag kl 10-11 via Teams så länge det anses nödvändigt.
• Kompetensråden i samtliga kommunalförbund samt VG Region kommer att ha möte torsdagar kl 16 via Teams.
• Rådet kommer att ha en lägesgenomgång från de organisationer och myndigheter som ingår.
• Rådet inser värdet av den infrastruktur som byggts upp genom rådet och som gör att vi kommer att kunna respondera och agera snabbare.
• Rådet består av representanter för: Arbetsförmedlingen, Folkhögskolorna, Fyrbodals kommunalförbund, Företagarna, Högskolan Väst, Innovatum, IUC 

Väst, Kommunakademien Väst, Näringslivscheferna, Personalcheferna, Unionen/IF Metall, Utbildningscheferna, VG Region, Vuxenutbildningen, 
Västsvenska Handelskammaren.

• Helena Kortered och Anders Brunberg är Näringslivsutvecklarnas representanter.



Bra att ha länkar

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-
coronaviruset 

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effe
kterna-av-covid-19-i-naringslivet/

https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/corona/

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset
https://arbetsformedlingen.se/for-arbetsgivare
https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/naringsliv/effekterna-av-covid-19-i-naringslivet/%E2%80%8B
https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/corona/


Du kan även följa oss på 
Facebook, Twitter och Instagram

www.fyrbodal.se/naringsliv

Frågor:

Anna Lärk Ståhlberg, anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se, 0733-358 534
Christel Thuresson, christel.thuresson@fyrbodal.se, 0709-666 246

http://fyrbodal.se

