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BORÅS/MARK  Corona-
pandemin påverkar en 
hel värld och ekonomin 
är inget undantag. För 
många företag är situa-
tionen allvarlig och för 
att hjälpa och stötta star-
tas nu en företagsakut. 
Bakom står Företagarna 
i Borås och Mark som vill 
ge professionell hjälp på 
lokal nivå till de 16  000 
 företagen i Borås och 4  000 
i Mark, oavsett om man är 
medlem eller inte.  

– Näringslivskontoren 
i båda kommunerna kan 
svara på ja- och nej-frågor 
om regeringens stödpaket 
men det handlar om mer 
än så. Många företagare 
ser hela sin livssituation 
försvinna och de står inför 
tuffa beslut. Då behöver vi 
ha en bredare och djupa-
re kunskap från personer 
som drivit verksamheter, 
säger Dennis Lenberg, 
ordförande för Företagar-
na i Borås. 

Därför har totalt elva 
personer med bred erfa-
renhet knutits till företags-
akuten. Från Företagarna 
i Mark är det Anne Lud-
vigson, Jörgen Lilienroth, 
Magnus Haglund och 
Anette Jansson. Samtliga 
är aktiva företagsledare 
som nu ställer upp för att 
lotsa i en mörk tid. 

Vid en första kontakt med 
företagsakuten ringer 
före tag till respektive kom-
muns näringslivskontor  
i såväl stort som smått. 

– Ringer man oss ger vi 
råd och kunskaper samt 
tips på hur man agerar. Ef-
ter det guidar vi vidare till 
rätt person med rätt kom-
petens. Vi vill vara med 
och stötta upp i det här, 
säger Maya Hultgren Sak-
si, kommunikations- och 
näringslivschef i Mark. 

Hur många samtal det 
kommer att bli återstår 
att se men Hultgren Saksi 
talar om en första och en 
andra våg. 

– En första våg rör dem 
som drabbas akut av kri-
sen. Jag är väldigt orolig 
för restauranger, caféer 
och besöksnäringen men 
sen kommer det andra fö-
retag i nästa led beroende 
på hur länge detta pågår. 
Då har vi exportindustrin 
och de som importerar va-
ror, säger hon med tanke 
på pandemin. 

Situationen är oviss och 
därför betonas vikten av 
att än mer arbeta tillsam-
mans, varför företagsaku-
ten startar upp.

– Det är tuffa beslut som 
våra företagare står inför 
nu, det ska vi ha klart för 

oss. Det kan var så illa att 
en företagare står inför be-
slutet att tvingas avveckla. 
Då kan man få hjälp, säger 
Dennis Lenberg. 

Vikten av professionell 
hjälp är stor för det hand-
lar om att våga agera i tid.  

– Ingen har erfarenhet 
av den här storleken på 

kris. Men man måste tidigt 
agera och inte sitta still 
och vänta, säger Dennis 
Lenberg. 

Mathias Eriksson, ord-
förande för Företagarna 
i Mark, betonar vikten av 
att följa likviditeten och ha 
ständig kontroll på kund-
fordringar. 

– Det är den 12:e då 
skatten betalas in och den 
25:e då lönerna betalas ut 
som de flesta följer nog-
grant. Men sen finns oro 
om kunderna kan beta-
la för sig eller inte. Det är 
inte många som kan han-
tera stora kundförluster 
för även om du har en frisk 
och fungerande verksam-
het kan du gå i konkurs 
ändå. Det handlar om att 
ha koll varje dag, uppma-
nar Eriksson. 

Marks kommun har vid-
tagit åtgärder för att un-
derlätta för företagare på 
lokal nivå. Bland annat ges 
anstånd eller uppdelning 
av fakturor och avgifter. 
Samtidigt uppmuntras till 
torghandel där alla avgif-
ter tagits bort och tillstånd 
för uteserveringar under-
lättats. 

– När företag kort-
tidspermitterar behöver 

kommunen personal till 
äldreboenden och hem-
tjänsten. Förhoppnings-
vis kan vi hjälpas åt och 
fylla andra behov och sen 
kanske de kan gå till baka 
till sina företag för att 
 jobba, säger Maya Hult-
gren  Saksi. 

Regeringen har också visat 
handlingskraft men åtgär-
derna är inte tillräckliga, 
menar de. 

– Nej, vi anser inte det. Vi 
anser det är kantiga paket. 
Vi hoppas och tror på fler 
delar, säger Dennis Len-
berg. 

Införandet av korttids-
arbete, vilket många fö-
retag använder sig av, ser 
man dock positivt på. 

– Det är väldigt bra för 
man kan snabbt anpassa 
personalkostnaderna uti-
från drastiska förändring-
ar som kan ske över bara 
en dag utan att behöva 

säga upp personal. Sam-
tidigt som det naturligt-
vis kostar skattemedel så 
 räddar det också skattein-
täkter och du behåller ock-
så din personal och kan ta 
tillbaka dem. Det har räd-
dat många företag tror jag, 
säger Mathias Eriksson. 
Under hur lång tid ska 
 företagsakuten finnas 
till?

– Det kan vi inte svara 
på. Det är ett par måna-
der som vi kör detta. Be-
slut tas löpande. Det finns 
ändå hopp för alla går upp 
och verkligen tar tag och 
 stöttar varandra i det här 
på ett helt annat sätt än 
tidigare. Och kommuner-
na backar upp för nu vill vi 
alla göra rätt och komma 
vidare,  säger Dennis Len-
berg. 

Carolina Kamperin 
carolina.kamperin@markbladet.se

Hit kan du vända dig 
Vill du komma i kontakt med företagsakuten?
Som företagare i Mark ska du ringa 0320-21 72 26  
 mellan klockan 8–16 på vardagar. 
Du kan också maila till naringslivskontoret@mark.se

Så finansieras företagsakuten
Företagarna i Borås går in med 100 000 kronor och 
 Företagarna i Mark med 50 000 kronor. Satsningen 
backas upp av Borås Stad och Marks kommun som går  
in med 100 000 respektive 50 000 kronor vardera. 
Pengarna ska täcka kostnaderna för de företagsledare 
som nu går in som konsulter och rådgivare. 

Ny företagsakut ska hjälpa 
 lokala företagare i coronakrisen
För de 20 000 företagen som finns i Mark och Borås öppnas nu en 
 företagsakut. Syftet är snabb professionell hjälp i en mörk tid. 

Dennis Lenberg, vd för Företagarna i Borås, Maya Hultgen Saksi, kommunikations- och näringslivschef i Mark och Mathias Eriksson, vd för Företagarna i Mark är redo att hjälpa 
företag som snabbt behöver proffesionella hjälp genom satsning på företagsakuten.  FOTO: CAROLINA KAMPERIN

Ju längre 
 krisen varar 
ju djupare 
blir den och 
därför vill vi 
agera nu. 
Mathias Eriksson, 

 vd för Företagarna i Mark


