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Anteckningar näringslivsdialog 28/6 2021
▪

Avstämning läget i länet
➢ Region JH: Anna Halvarsson
Nästa möte den 23:e augusti klockan 15.
▪ Information från Hälso- och sjukvården, Hans Svensson och
Maria Söderkvist
1 inneliggande patient med covid, Ingen på intensiven. Låg
belastning på intensivvården. Hög belastning i vården gällande
vårdplatser annars, även om behovet minskar lite nu:
Inom primärvården rullar provtagningsbussarna på som vanligt.
Hälsocentraler har ansträngt läge gällande bemanning vaccination.
Vi klarar av takten, vi får för lite vaccin just nu så vi hinner med att
hantera de doser vi får in. Inte så mycket planerad verksamhet i
sommar, akuta, subakuta och vaccination.
7 positiva provtagningar förra veckan. Låg procent av de som
provtas är positiva. 2 av dessa 7 bär på deltaviruset.
Ingen smittskyddsläkare på plats i mötet men när man är
fullvaccinerad ska det även ge gott skydd mod delta varianten.
Man ska följa rekommendationerna vad som gäller.
Flera nationella avstämningar sker så vi är hela tiden uppdaterade.
▪

Information från Regional utveckling,
▪ Coronastöd, Marcus Hansebo
Coronastöden fortsatt öppna och sökbara. I rädda
besöksnäringen har vi gjort en upphandling där
tilldelningsbeslut gått ut – under hösten drar mycket
aktiviteter för företag i besöksnäringen igång.
Under vecka 29 är det tomta på bemanning hos oss. I
övrigt finns bemanning men handläggningstider går upp
pga få är på plats. Var beredd på lite längre återkoppling.
▪

React, Maria Jonasson
Inga definitiva besked men regionerna har haft möte med
TVV där man diskuterat utifrån fyra olika alternativ. Vi har
gissningsvis runt 5 miljoner att tillgå, kan eventuellt bli
mindre. Önskemål har framförts att pengarna ska gå till
förstudier. I sådant fall får vi en utlysning som börjar i
augusti, stänger i oktober och tilldelning i december. Det
kommer bli en del begränsningar i vad man kan söka
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förstudier för – mer info om detta kommer.
▪

Arbetsmarknadsläget, Emma Persson
Se bifogade slides eller hemsidan. Emma går igenom
arbetsmarknadsläget och annan statistik.
www.regionjh.se/regionstatistik

➢ Länsstyrelsen: Peter Andrén, Marina Wallén
▪ Info kring Länsstyrelsens Corona-arbete
Marina – när det gäller tillsyn löper den på. Det finns inte mycket
verksamheter som inte har fått tillsynsbesök. Vi har gått över mer
till att informera om nya regler. De nya reglerna gör det lite
svårare inom vissa områden – information gick till bygdegårdar
förra veckan och denna vecka till bingohallar.
Fantastiskt bra bemötande av alla verksamhetsutövare. Alla vill
och försöker göra rätt. Ägnat mycket tid åt att praktiskt hjälpa och
räkna utrymmen.
Förra veckan 50 tillsynsbesök (mindre antal pga midsommar). Vi
har en oro över att vi kanske behöver ordna ett val – men det
verkar inte så nu. Vi har inte behövt förelägga en enda
verksamhetsutövare.
Peter – omsättningsstödet till enskilda firmor är förlängt till och
med september. Det är långt ifrån översökt så det finns
möjligheter för enskilda företagare att få stöd. Hitta info på
verksamt.se, länsstyrelsens eller näringsdepartementets sida.
➢

Organisationer
▪ Nyföretagarcentrum, Olle Martinell
Nyföretagandet ökar i landet, även i Jämtlands län när man jämför
med ifjol. Vi märker att det varit en viss avmattning under våren
för rådgivning hos oss.
▪

Företagarna, Joakim Sjöstedt
Småföretagsbarometern presenterades förra veckan eller veckan
innan – det har varit en avmattning i konjunkturen men vi har en
stor framtidstro och optimism. Det hänger på att vi följer
restriktionslättnaderna och att smittning går ner och
vaccinationstakt hålls. Vore bra om regeringskrisen kan lösa sig så
att vi kan fokusera på sakpolitiska åtgärder och fokusera på
företagarna.

▪

Arbetsförmedlingen, Ola Kereby
Arbetslösheten fördelat på kommunerna, det som är mest
intressant är läget i den östra delen. Strömsund och Ragunda – tror
inte vi haft så låg arbetslöshet i dessa områden sedan finanskrisen.
Förändringarna är snabba. Just nu under 4000 inskrivna vilket vi
inte varit sedan innan pandemin.

3(4)

▪

Samling Näringsliv, Classe Claesson
Det tuffar på ganska bra. Besöksnäring, transport och handel har
det fortsatt lite tufft. Vi har ett ganska stort React-projekt: Digital
omställning i mellersta Norrland som Bron Innovation är
projektägare och samling näringsliv ska driva i Jämtland. Fokus
stärka företags konkurrensförmåga både i stad och ute i
landsbygd. Projektet startar upp i november – vi anställer person
just nu i projektet.
Vi har också ett annat projekt inom AI som Vomacka är
engagerade i – Rise är projektägare.

▪

LRF, Maria Sjölin
Pandemin har satt behovet av och ökat intresset för de gröna
näringarna. Grönt Näringslivsindex visar detta och bland annat att
avräkningspriserna har gått upp. Många har fått tänka om vad det
gäller försäljning
Fler har haft covid så det har varit svårt med avbytare. LRF har en
grupp där vi kan mobilisera för att ge stöd och hjälp.
Vad gäller regeringskrisen – en överenskommelse för den
kommande eu politiken är uppe på agendan nu, vi vill gärna prata
nationellt perspektiv i denna fråga.
Skördeläget är på tapeten: först var det kallt, och sedan varmt så
mycket skulle göras på kort tid. Nu har vi fått mer regn och det
verkar de bra ut. Förhoppning om lagom mycket sol och regn i
sommar

▪

Handelskammare, Oliver Dogo
Inte på plats…

▪

MIUN, Ludde Edgren
FHM allmänna råd om distansundervisning har upphört men vi gör
en anpassad återgång under hösten.
Anställda ska om möjligt arbeta hemifrån till och med 31
september. En intern forskningsfond har lanserats för projekt inom
digital transformation av välfärdssektorn där externt samarbete
uppmuntras.

▪

Almi, Martin Hellström
Alla brygglån är omlagda. Rätt få kritikförluster.
Nu lanserar vi gröna lån för gröna investeringar – till detta har vi
upphandlat expertkonsulter inom hållbarhet.

▪

IUC, Stefan Fredriksson
Industrin tuffar på. Det är brist på råvaror/material och priserna
har gått upp. Positivt men utmanande.
Under avslutande av nationellt projekt Robotlyftet – 39 företag har
fått hjälp att robotisera och automatisera.
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▪

Skistar, Sebastian
Det är stabilt. En väldigt bra start på säsongen, två veckor öppet
med ganska bra beläggning. Framförallt nu i torsdags vi öppnade
upp rejält. Det känns bra och vi har fin beläggning under
sommaren framförallt vecka 27 till vecka 32. Vi fortsätter med
försiktighetsåtgärder vi kört förra sommaren och i vinter som vi
känner oss trygga med.
Hotellen, cykeluthyrarna ger också positiva tongångar.

➢ Kommunerna
Nästa möte: Vi sätter stort värde att fortsätta ses. Bra forum att ses och utbyta
information. Kallelse kommer till den 23:e augusti!
Enkät kommer för att lyssna av behoven av samordning även framöver.

