
Information för dig som driver företag i Flens kommun 
 
Information från Flens kommun 
 
Kommunen föreslår att taxor och avgifter ändras för att möjliggöra åtgärder för att mildra 
effekterna för lokala företag och föreningar av corona/covid 19. 
 
På torsdag föreslås kommunfullmäktige besluta om ändringar i taxor och avgifter för att göra 
det möjligt att mildra effekterna av corona/covid 19. 
 
Förslaget innebär möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider på avgifter inom VA, 
sophantering, tillstånd och tillsyn för företag och lokala föreningar. 
 
Möjlighet till anstånd/förlängda betalningstider för hyra i lokaler. 
 
En individuell prövning sker i varje enskilt fall. Det är inte alla företag och föreningar som i 
nuläget har problem. 
 
Generös hållning till leverantörer vid inställda konferenser. Gällande avtal måste dock vara 
en utgångspunkt och varje fall hanteras för sig. 
 
Möjlighet till förlängda tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden beroende på vilken 
lagstiftning som ligger till grund för t ex tillsynen. Ansvarig nämnd måste inom sitt område se 
över sin tillsynsplan. 
 
Möjlighet att skjuta på tillsynsbesök som inte är kritiska och prioritera verksamhetskritiska 
tillstånds- och tillsynsärenden. Även i dessa fall upp till ansvarig nämnd utifrån 
lagregleringen. 
 
Övriga tips 
 

• Banken 
Kontakta din bank för att se vad de kan hjälpa till med. Viktigt är att ha så aktuella 
resultat och balansrapporter som möjligt tillhanda. Förutom ökad skuldsättning kan 
det finnas andra kassaflödespåverkande åtgärder att göra, ex minska 
pensionsavsättningar etc. 
 

• Amorteringskrav 
Amorterar du på lån till bostad – kontakta din bank för att diskutera möjligheten till 
att få några helt eller delvis amorteringsfria månader. 
  

• Låna hos Almi 
Möjlighet finns att låna pengar hos Almi, det har fått ett tillskott på 3 miljarder att 
stödja företag med färre än 250 anställda. 
https://etjanster.almi.se/oversikt/overview/345 

 
• Anstånd med skatteinbetalningar 



Man kan få anstånd med att betala moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt (på 
lön). Anståndet kan ges i 1-2 månader och max i 4 månader. Obs. framflyttad 
inbetalning som innebär också ränta. 
 
Regeringen har utöver det vanliga anståndet tagit fram ett nytt lagförslag om att det 
ska bli enklare att söka anstånd. Förslaget är inte klubbat än, men väntas gälla from 7 
april. Förslaget innebär bla att man ska kunna söka anstånd med de inbetalningar 
man gjort under januari-mars 2020 – dvs få tillbaka de pengarna och betala in dem 
vid ett senare tillfälle. 
 
Vill du läsa mer om detta kan du göra det här: 

1. https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/betalaochfatillbaka/anstan
dmedskattebetalning.106.233f91f71260075abe8800010913.html 

2. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-
foretag-och-jobb/ 

3. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-
/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#Anst%
C3%A5nd%20med%20betalning%20av%20skatt 

  
• Korttidspermittering 

Hos Tillväxtverket kan man ansöka om ersättning för korttidspermittering. 
Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att 
du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den 
anställda och staten. 
Ersättningen gäller ej – nyanställda (måste varit anställd 3 månader), anställda som 
tillhör arbetsgivarens familj, egenföretagare eller anställda ägare. 
Avtal måste skrivas mellan arbetsgivare och arbetstagare så att man är överens.  
  
Läs mer hos Verksamt.se: 

1. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-
/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#S%C3%
A4ga%20upp%20personal 

  
Nya regler vid sjukdom 

1. Staten står för sjuklönekostnader 
2. Karensdagen slopas tillfälligt 
3. Tillfälligt avskaffat läkarintyg 
4. Smittbärarpenning 

 
Mer om detta kan du läsa om hos Verksamt.se och Försäkringskassan 

1. https://www.verksamt.se/om-verksamt/nyhetsarkiv/-
/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CORONA_2#Nya%2
0regler%20vid%20sjukdom 

2. https://www.forsakringskassan.se/coronavirus 
 

• Preliminära inkomstdeklarationer 



Om du betalar preliminär f-skatt varje månad kan du ändra det beloppet genom att 
skicka in en uppdaterad preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Detta kan 
göras på både innevarande och föregående räkenskapsår. www.skatteverket.se  

 
• A-kassa/Facket 

Ta kontakt med ditt Fack om du är medlem för att se vad de kan hjälpa till med.  
  

• Fakturera  
Har du svårt att få betalt av dina kunder. Glöm inte skicka påminnelse eller 
inkassokrav.  

 
Den närmsta tiden 

• Fler stimulanser för näringslivet kan komma inom kort. 
 
 


