
      2020-03-31  2020-04-27  

Sida 1 av 2 
 

 

Hallstahammars kommun  734 80 Hallstahammar  kommun@hallstahammar.se  0220-240 00  www.hallstahammar.se 

 

 

INTERNA RIKTLINJER  

avseende  

Stöd till näringslivet i Hallstahammars kommun 

Inledning 

Till följd av spridningen av coronaviruset har flera näringar i Hallstahammar drabbats 

hårt. Många verksamheter vittnar om kraftigt minskade intäkter och oron är stor vad det 

kommer att leda till. Sveriges regering har de senaste dagarna presenterat stödåtgärder 

riktade till näringslivet. Men även Hallstahammars kommun har sett över vad vi som 

kommun kan göra och bidra med för att underlätta.  

Många av de verksamheter som drabbas är små och har svårt att klara likviditeten. Även 

de stora verksamheterna som sysselsätter stor mängd personal är drabbade. Många har 

redan varslats från sina jobb och allt tyder på att det kan bli betydligt värre.  

För att underlätta för lokala näringsidkare erbjuder Hallstahammars 

kommun följande stödåtgärder 

Kommunens stödpaket innehåller: 

o Möjlighet att på begäran senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel 

avgifter för vatten- och avlopp, hyror, tillsyn och tillstånd och kommunala 

markupplåtelser. 

o Möjlighet att tidigarelägga betaldatum för fakturor där kommunen köpt varor eller 

tjänster, detta som ett led i att stärka företagens likviditet. 

o Kommunen kan efter dialog med företag som har pågående tillstånds- och 

tillsynsärenden senarelägga inbetalning av dessa ärenden. 

Företag måste aktivt begära stödåtgärderna enligt nedan. Det sker via en webbansökan, kontakt 

kan även tas med kundcenter telefon 0220-240 00 eller e-post kundcenter@hallstahammar.se.  

Interna riktlinjer inför beslut avseende möjlighet att på begäran 

senarelägga inbetalningar till kommunen för till exempel avgifter 

för vatten- och avlopp, hyror, tillsyn och tillstånd och 

kommunala markupplåtelser. 

o Anstånd med en inbetalning kan ges av förvaltningschefen för tekniska 

förvaltningen, bygg och miljöförvaltningen med upp till 3 månader enligt 

särskilt delegationsbeslut. 

o Ansökan ska ske på en särskild framtagen blankett som erhålls via 

webben  
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o Till ansökan ska bifogas en beskrivning över företagets nuläge (bl.a. 

likviditet), på vilket sätt företaget drabbats negativt av Coronakrisen 

samt prognos för sex månader. Firmatecknare ska underteckna 

beskrivningen på heder och samvete.  

 

o Till ansökan ska önskan om amorteringsplan anges. Amorteringsplanen 

ska godkännas av ekonomienheten innan ansökan beviljas. 

Amorteringsplanen får maximalt löpa i 12 månader.  

 

o I ansökan ska det framgå om företaget sökt statliga stödåtgärder för 

exempelvis hyresavgift.  

 

o Om ett företag vill ansöka om den statliga stödåtgärden att få 50% av sin 

hyra betald av staten resp. kommunen som hyresvärd sker den ansökan i 

särskild ordning. Företagen kan endast åberopa antingen statens 

stödåtgärder eller kommunens stödåtgärder.  

 

o Företag som får beviljade anstånd ska bevakas genom kommunens 

kreditupplysningsverktyg Syna. 

 

o Efter 3 månader kan anståndet förlängas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott med upp till ytterligare 3 månader enligt särskilt beslut. 

 

o Vid bedömning om förlängning ska företaget kontrolleras genom Synas 

bevakningsfunktion som lämnar dagsfärska riskbedömningar som 

summerar hela företagets läge – kapitalbrister, hur ledningen ser ut m.m. 

 

o Vid ansökan om förlängning ska ny beskrivning av nuläge samt prognos 

för kommande 3 månaderna lämnas på heder och samvete. Ansökan ska 

göras via blankett på webben. Till ansökan ska tillföras ny önskan om 

amorteringsplan anges. 

 

o Företagen kan också genom kontakt med förvaltningschefen på bygg och 

miljöförvaltningen erhålla senareläggning av pågående tillstånds och 

tillsynsärende.  
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