
 

 

 

Coronavirus och ekonomisk ohälsa! 
 

Det finns inga ord för att beskriva den situation vi har hamnat i och nu tänker jag inte 
så mycket på själva Coronaviruset och den sjukdom detta kan medföra, då jag 
personligen inte är rädd för detta men har respekt för att inte medvetet riskera sprida 
smittan vidare, utan jag tänker mer på den som händer i spåren av viruset.  

Jag har själv sett hur tillgångar mer än halverats i värde på mycket kort tid och känner 
betydligt större oro för om detta fortsätter och vad det kan innebära för vår egen 
verksamhet samt för våra uppdragsgivare. 

Det finns många frågetecken kring vad som egentligen händer på olika plan och vi 
sitter tyvärr inte på alla svar, men nedan görs i varje fall ett försök till att sammanfatta 
vilka stödåtgärder som man från regeringshåll avser sjösätta och som ligger för beslut 
på torsdag 19/3, samt var man finner mer information om dessa. 

 

 

 

Stödjande åtgärder 

I korthet de förslag på åtgärder som regeringen tagit fram och som ligger för 
beslut med syfte att stödja företag och privatpersoner ekonomiskt: 

•  Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen under 
sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt.  

• Staten övertar sjuklöneansvaret under april och maj. 

•  Tillfälligt slopat karensavdrag och sjukpenning från första dagen under 1,5 
månad från 11 mars. Arbetsgivaren gör karensavdrag som vanligt och 
Försäkringskassan betalar ut sjukpenningen direkt till den anställde.  
 

 

 



Mer info kring ovanstående nämnda åtgärder kommer att finnas på: 
 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler 
 

• Anstånd i upp till ett år med inbetalningen av högst 3 månaders skatt 
(arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och mervärdesskatt).  Enligt Skatteverket 
måste företag som ansöker om anstånd kunna visa att betalning kommer att 
kunna göras när anståndstiden löpt ut och det är alltså bara företag med 
tillfälliga betalningssvårigheter som kommer att beviljas anstånd. Läs mer 
här:  
 
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/betalaochfatillbaka/inbetalningtillsk
attekontot/anstandmedskattebetalning 
 

• Korttidspermittering. Arbetstagaren går ned i arbetstid men får ändå ut 90 
procent av lönen. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, 
arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Info finns här: 
 
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-
19/korttidspermittering.html 
 

De olika myndigheterna som det länkas till ovan kommer fortlöpande att 
uppdatera sin information efterhand besluten har klubbats och den praktiska 
hanteringen står klar. 
 
Vidare verkar nu flera banker som bl a Nordea, Danske Bank och Swedbank 
öppna för amorteringsfrihet på både företags- samt privatlån och det kan alltså 
finnas anledning att kontakta sin bank kring detta.  

  
 

 

 

 

Även om inte alla åtgärder av olika skäl kan tillämpas i den egna verksamheten finns 
det förhoppningsvis något i ovanstående som man kan dra nytta av.  
 
I övrigt: 
 
- Se över utgifterna och håll igen på det som inte är absolut nödvändigt.  

- För en dialog med leverantörer och övriga fordringsägare när det kniper. Det är sällan 
framgångsrikt att bara sluta betala utan en liten delbetalning är som regel mycket 
bättre än ingen betalning alls.  

  

 

 

 

På olika sätt står vi inför ett riktigt eldbad den närmaste tiden och alla kanske inte 
klarar av detta. De som härdar ut kommer å andra sidan gå stärkta ur detta och 

 

http://gantrack3.com/t/l/4483809/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483809/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483810/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483810/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483810/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483810/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483811/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483811/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483811/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/
http://gantrack3.com/t/l/4483811/0_MjM3ODIyNTAxNTQ3Mg==/


sannolikt ha en stor fördel när det väl vänder, för det kommer det att göra. Jag hoppas 
innerligt att det inte dröjer för länge och att vi alla rider ut stormen! 

Ödmjuka hälsningar från Urban tillsammans med Maria och Susanne 

 

Ta del av SRF-nytt på 
https://www.ganska.se/nyheter/ 
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