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Tjänsteskrivelse

Hemställan om näringslivsstöd

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till hemställan och överlämnar det till 
finansdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
I samband med hantering av yttrande kring föreskrifter under kommunstyrelsens 
arbetsutskott, lyftes angelägenheten av stöd till näringslivet.
Regeringen har infört kraftfulla och i många fall nödvändiga åtgärder för att få 
smittspridningen under kontroll. Åtgärderna slår dock brett mot ett till stora delar 
redan sviktande näringsliv. Stödåtgärder motsvarande konsekvenserna för små och 
medelstora företag saknas i hög utsträckning; att kombinera åtgärder för att minska 
smittan med räddningspaket till små och medelstora företag är avgörande för att 
sysselsättningsnivån ska kunna höjas över tid. Sysselsättningsnivån står i direkt 
korrelation till skatteintäkterna och därmed välfärden.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte primärt barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef
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Stärk näringslivet - för ökad 
sysselsättning och välfärd 
Regeringen har infört kraftfulla och i många fall nödvändiga åtgärder för att få 
smittspridningen under kontroll. Åtgärderna slår dock brett mot ett till stora delar 
redan sviktande näringsliv. Stödåtgärder motsvarande konsekvenserna för små och 
medelstora företag saknas i hög utsträckning; att kombinera åtgärder för att minska 
smittan med räddningspaket till små och medelstora företag är avgörande för att 
sysselsättningsnivån ska kunna höjas över tid.

Angeläget med stödåtgärder för små och medelstora företag
Kraftfulla åtgärder för att minimera smittspridningen är angeläget för att skydda 
invånare såväl som säkerställa en fungerande sjukvård. Konsekvenserna av 
restriktioner och allmänna råd drabbar dock näringslivet i hög utsträckning. Större 
delen av stöden är i praktiken utformade för att passa stora bolag med god likviditet – 
ingen hänsyn är tagen till landets mindre företagare. Enligt Tillväxtverket är 96% av 
Sveriges 1,2 miljoner företag just småföretag.

Regeringen har sjösatt olika stöd till näringslivet, de flesta i början av pandemin och 
utifrån de omständigheter som fanns då. Det har dock visat sig att dessa stöd är 
otillräckliga - och väntetiden för att ta del av dem är oacceptabelt lång. 

De utökade restriktionerna i form av införandet av de lokala allmänna råden såväl 
som de normerande föreskrifterna om max åtta personer har införts utan att 
stödpaket motsvarande konsekvenserna presenterats för att stötta näringslivet. 
Exempelvis kan restauranger i viss mån hålla öppet – men saknar i hög utsträckning 
möjlighet att säkerställa tillräckligt med intäkter. Att stänga helt är inget alternativ, då 
det inte finns någon ersättning att få. Om små och medelstora företag slås ut, kommer 
samhället få svårt att finansiera välfärden och utmaningarna som följer efter 
pandemin. 

Det är ytterst angeläget att ge företag möjlighet att överleva och kunna bidra till att 
öka sysselsättningsnivån. Detta kräver dock att staten agerar nu och tar fram 
åtgärdspaket som stöttar alla företag i Sverige. Vad som görs för Sveriges näringsliv 
idag, kommer att forma hur Sveriges näringsliv - såväl som välfärd - ser ut imorgon. 

Parisa Liljestrand
Kommunstyrelsens ordförande
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