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Postadress Besöksadress Kontakt Org.nr och webbplats 
Söderköpings kommun Kommunhuset 0121-181 00 212000-0464 
614 80 Söderköping Storängsallén 20 kommun@soderkoping.se www.soderkoping.se 
 

 

Nyhetsbrev nr 4-april  
till Söderköpings näringsliv  
 
 
Från kommunen 

Vecka 16’s – corona-enkät 
Vi fortsätter att följa utvecklingen lokalt i Söderköping på de effekter corona har på näringslivet. 
Vi ber er därför åter igen svara på de få frågor som finns i enkäten.  
Tack för dina svar! 
 

LÄMNA DIN SVAR INNAN KL 11.00 FREDAG 17 APRIL 
 
Har du frågor på enkäten vänligen kontakta Näringslivssamordnaren, Björn Ekengren, 
bjorn.ekengren@soderkoping.se alt. 0121-181 61.  
 
LÄNK TILL VECKA 16’s ENKÄT 
 
På nästa sida finner du en sammanfattning över tidigare veckors svar på enkäten 
 

Supportyourlocal #supportyourlocalSöderköping 
 

 

Instagram-kampanjen #supportypurlocalSöderköping fortsätter 
och vi vill ha fler företag som vill medverka. 
 
Vill du läsa mer om kampanjen kan göra det här, 
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping 
/supportyourlocalsoderkoping/ 
 
Vill du veta mer eller delta, så kontakta gärna Sara Roxström via  
telefon 0121-181 60 eller E-post sara.roxstrom@soderkoping.se 

 

 
 
En film till dig i det lokala näringslivet 
Här kommer en film med en hälsning till dig inom det lokala näringslivet. Vi står alla inför stora 
utmaningar, av olika slag, och Martin Sjölander (kommunstyrelsens ordförande) och Maria 
Fredriksson (kommundirektör) vill på detta sätt berätta att vi i Söderköpings kommun gör allt vi 
kan utifrån våra rådande förutsättningar för att stötta och möjliggöra i dessa utmanande tider.  
 
Stort tack för allt ditt slit och engagemang!  
 
 https://www.soderkoping.se/nyheter/en-film-till-dig-i-naringslivet/ 
 
 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b1476983fdba
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping%0b/supportyourlocalsoderkoping/
https://www.visitostergotland.se/sv/soderkoping%0b/supportyourlocalsoderkoping/
mailto:sara.roxstrom@soderkoping.se
https://www.soderkoping.se/nyheter/en-film-till-dig-i-naringslivet/
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Resultaten från tidigare veckors corona-enkäter 
Här finner du en sammanfattning över resultaten i de enkäter vi genomför varje vecka 
sedan vecka 12. Vi försöker också dra vissa slutsatser av svaren. Du finner frågorna samt 
sammanfattningarna nedan. 
 
1. Har ni märkt av störningar i materialtillförsel eller produktion på grund av Corona-
viruset?  
 
Störningarna materialtillförsel eller produktion varierar något från vecka till vecka, men i stort har de 
ökat från 48,6% till  föregående veckas 56,3 %. Samtidigt har de som i hög grad haft störningar 
minskat från vecka 14s 23,9% till föregående veckas 12,5%. 
 
Vi tolkar detta som att det fortfarande är stora störningar, men det är inte helt stopp som det kanske var 
för några veckor sedan. 
 

2. Har ni märkt av störningar i orderingång/försäljning på grund av Corona-viruset?  
 

Orderingång och försäljning är den faktor som innebär det stora hotet på näringslivet och är den faktor 
som sticker ut mest. Nästan 50 % (47,9%) uppger att de i hög grad har störningar i orderingång eller 
försäljning. Sammanlagt var det 77,1% av företagen som upplevde störningar i hög eller viss grad, det var 
en mindre minskning mot de två föregående veckorna (81 resp. 82,7%), men som sagt det är fler som i 
hög grad har störningar. 
 

3. Har ni upplevt finansierings- eller likviditetsproblem på grund av Coronaviruset?  
 
Oron för finansierings- och likviditeten är fortfarande hög men har mildrats något under vecka 15. De 
som i hög grad haft störningar har minskat till 10,4% från att ha varit som högst 22,1%. Även totalt, 
dem som i viss eller hög grad har störningar har minskat till 41,1% från att ha varit som höst första 
veckan vi genomförde enkäten (vecka 12) 59%. 
 
En spekulation är att de stöden i form av t.ex förlängda betalningstider, brygglån och krediter har haft 
viss effekt. Även att svaren på vecka 15 har en annan spridning inom branscherna kan ha viss effekt. 

 
  
4. Tror du att det föreligger risk för personalneddragningar i ditt företag, om läget 
förvärras de kommande månaderna angående spridningen av Coronaviruset?  
 
I denna fråga har resultaten svängt under hela mätperioden och det är svårt att dra några slutsatser. 
Föregående veckas svar svarade 41,7% att de trodde det kunde bli personalneddragningar, medans 
43,8% svarade nej. Som högst svarade 54,3% att de trodde det kunde bli personalneddragningar, detta 
var vecka 14. 
 
Under föregående vecka kom tydligare information om korttidsarbete och det går nu även att ansöka om 
detta stöd. Det kan ha haft viss påverkan på svaren här.  

  
5. Vilken bransch tillhör ni (flersvars alternativ)  
 
Här såg vi i föregående veckas svar att branschbredden ökat och att det var fler svar i vissa branscher och 
färre i andra. Detta kan ha påverkat svaren i enkäten en del. 
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Från myndigheter, Region Östergötland, organisationer och stödsystemet: 

 
Korttidsarbete 
Igår kunde man börja söka stödet för korttidsarbete. Tillväxtverket hanterar alla ansökningar och 
har arbetat hårt den senaste tiden för att rigga om stora delar av sin verksamhet för att kunna 
hantera alla ärenden. De räknar med ett väldigt högt tryck på websida, telefonväxel och 
ansökningssystem och vill därför gärna att vi förmedlar följande hälsning:   

På https://tillvaxtverket.se/sokkorttid finns ett webbtest som kan ge en första indikation om ert 
företag är berättigad stöd, ett beräkningsverktyg för att ta fram belopp och instruktionsfilmer för 
att fylla i ansökan. Allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för företagarna på tisdag när 
ansökan öppnar.  
 
Ansöka kan du göra via, https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-
covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html 
 
Tillväxtverket har förstärkt kapaciteten i alla sina system och vi räknar med att allt ska fungera, 
men vi hoppas ändå att inte alla ska gå in och söka samtidigt. Därför ber Tillväxtverket er återigen 
om hjälp att sprida budskapet att det viktigaste för en snabb handläggning är inte att vara snabb 
att få in sin ansökan, utan att göra den helt korrekt. Om man har möjlighet att vänta en dag eller 
mer med att skicka in sin ansökan så att allt tryck inte är på systemet samtidigt så vinner många på 
det. Pengarna kommer inte att ta slut. Om systemen går ned på grund av för hög belastning blir 
alla förlorare. Hjälp oss gärna att sprida detta! 
 

Coronarelaterad information till företagare 
Sidan uppdateras dagligen men det är svårt att hinna med att fånga upp all information som bör 
finnas med. https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare 

 
Matchajobben.nu 
Matchajobben.nu är webbsidan där du kan anmäla att du behöver mer personal eller har personal 
över som behöver annan sysselsättning en tid framåt. Sida förbättras kontinuerligt efter de 
synpunkter som kommit in. Sidan har fått uppmärksamhet och det är nu flera regioner som är 
intresserade av att ansluta sig och även det arbetar vi med nu.  
 

LRF – vi behöver i närtid upp till 8000 till de gröna näringarna 
I corona-krisen spår duggar uppsägningarna tätt samtidigt som andra branscher inte kan få in 
personal. LRFs medlemmar behöver uppskattningsvis 8000 medarbetar till säsongsarbete inom de 
gröna näringarna. Läs mer här, https://www.lrf.se/mitt-
lrf/nyheter/riks/2020/03/arbetskraftsbehovet-till-de-grona-naringarna-maste-losas-snabbt/  

 
Almi 
Almi hanterar just nu många kreditärenden, brygglån etc. Varje ärende sker i dialog med företaget 
och personalen jobbar för fullt för att hinna med. Vi vill därför i första hand hänvisa dig 
företagare till www.almi.se snarare än till telefonväxeln som är hårt belastad.  
  

https://tillvaxtverket.se/sokkorttid
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/ansok-om-korttidsarbete.html
https://www.eastsweden.se/artiklar/information-om-corona-for-foretagare
https://matchajobben.nu/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/03/arbetskraftsbehovet-till-de-grona-naringarna-maste-losas-snabbt/
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2020/03/arbetskraftsbehovet-till-de-grona-naringarna-maste-losas-snabbt/
http://www.almi.se/
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#Utflyktakonceptet - Visit Östergötland 
Nu kan ni som har en restaurang, ett bageri, ett café etc. anmäla intresse för att 
kostnadsfritt ingå i kampanjen Utflyktsmålet. Företagen som deltar förser vi med snygga 
och praktiska kartonger att packa just ert speciellt utvalda Utflyktsmål i. På kartongen finns 
även inspiration till vad man mer kan göra i Östergötland.  
Läs mer här om konceptet och hur du deltar, https://www.visitostergotland.se/for-
branschen/utflyktsmalet/ 

 

 

 

Ny kampanj från Visit Östergötland: Utflyktsmålet  

 

 
 
 
Vill du komma i kontakt med oss på Näringsliv & turism så finner du våra kontaktuppgifter 
nedan. Välkommen! 
 
 
Björn Ekengren, Näringslivssamordnare 
Tfn: 0121-181 61 
Sms: 076-501 47 35 
Epost: bjorn.ekengren@soderkoping.se 
 
Therése Eklöf, Näringslivs- & turistchef 
Tfn: 0121-183 37 
Epost: therese.eklof@soderkoping.se 
 
 
 

https://www.visitostergotland.se/for-branschen/utflyktsmalet/
https://www.visitostergotland.se/for-branschen/utflyktsmalet/
mailto:bjorn.ekengren@soderkoping.se
mailto:therese.eklof@soderkoping.se

