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Minnesanteckningar - Näringslivsdialog om
coronakrisen 2020-05-04
1.

Länsstyrelsen: Jobbar med våra lägesbilder.

2. Peter Andrén: Inget nytt. Betrodda att ha nästa Interreg Sverige/Norge program.
3. Återkoppling från möten med banker: Gått igenom näringslivsutveckling med
koppling till det som händer. Hur upplever bankerna sitt uppdrag? Hur fungerar
statliga insatser? Blandade uppfattningar kring detta exv. kring Riksgäldens
garantier. Överens med banker om fas tre, att vi kliver ut det här och är förberedda.
Gjort reklam för vår Näringslivssupport.
4. Stöd till företag baserat på omsättningstapp. Fyll de luckor som ev. finns, var saknar
vi stöd idag?
De med enskild firma har vanligtvis ej anläggningstillgångar och fasta
kostnader utan då driver man ett AB. Träffar vanligtvis inte mot de enskilda
firma. Bra om de skulle omfattas av korttidspermittering. De bör kunna
lägga firman vilande och ha rätt till a-kassa till viss del.
o Kommer behövas längre än mars/april.
5. ERUF-medel till Coronainsatser:
o Behåll lite ERUF-medel till framtiden då vi inte vet hur framtiden ser ut. 26
Mkr finns att söka för Västernorrland och Jämtland.
o Har gått ut mycket stöd från regeringen och från regionen. Bör avvakta för
att se o vi får önskvärd effekt. Angående den enkät som gjordes för 3:e
gången visar att 2 v 3 företag har inte tagit del av de åtgärder som finns.
Orsaken är brist på kunskap. På torsdag den 7 maj i P4 Jämtland kommer
konkreta tips kring vart man hittar hjälpen, när Handelskammarne och
Företagarna deltar i en direktsändning.
o Utifrån Nyföretagarcentrum har vi reagerat på gränsen, 250.000 kr, man
missar en hel del däribland nystartade företag.
6. Kommunikation om stödmöjlighet:
o Hur kommunicera? Ta fram ett gemensamt paket?
o Kanal? verksamt.se
o Sprid via muntlig information, i egna kanaler, FB, via tfn etc.
o Kommunerna är viktiga.
o Bra att sammanställa text som ser likadan ut och länkar till samma ställen.
o Postutskick till alla registrerade företag, förslag från Krokoms kommun.
o Regeringens sida är bra att utgå ifrån
o Betona nätverk kring revisionsbyråer, skicka påminnelse till nätverket.
7. Post-corona:
o JHT, framtida möte på temat post-corona. Hur marknadsföra oss framåt?
o
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Besöksnäringen, Destinationen Vemdalen: Viktigt att vara på tårna när allt
tar fart på nytt för att öka attraktionskraften till länet. Går det att skynda på
investeringar att söka?
o Hur mycket ska vi marknadsföra vårt län just nu?
o Många teman just nu – dröm nu, res senare.
o Förbättra cykelleder, utöka verksamheten för att stärka näringen – ge fler
anledningar att välja Jämtland Härjedalen.
o Behöver kommunen hjälp att hitta arbetskraft i sommar till exv.
skogsskötsel?
o Omställning av varslade inom handel – ska in som ansökan till ESF?
o Undersökningar via LRF, svårt att få koll på regionala läget. Af har sida om
skog och entreprenad, SCA har en sida där man vänder sig direkt till
entreprenör.
8. Bräcke har 4 % lägre arbetslöshet jmf förra året. Antalet varsel är tillbaka i
normalläget. 23 % fler inskrivna som arbetslösa jmf med förra året.
Arbetsmarknadsutbildningar på gång med skogliga utbildningar.
9. Nästa möte 18 maj kl. 15.
o

