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Minnesanteckningar dialog 18 maj 2020
Näringslivsträff 2020-05-18 - Minnesanteckningar:
1. Länsstyrelsen i Jämtlands län
- Jöran Hägglund/Länsstyrelsen: Status: Inga nya uppdrag, gemensamt nationellt
kansli uppföljning, fokus egenföretagare som inte fångas upp,
- Peter Andren/Länsstyrelsen: Lantbruket, regelbundna träffar, läget stabilt, största
utmaningen är kalla vädret 3 veckor försenat, utbyte info andra regioner företag i
gråzon, Post-corona jordbruksverket uppvaktas angående omallokering av medel
till bredband från lantbruksfonden
2. Region Jämtland Härjedalen
- Martina Lundholm/Näringslivsenheten: Lägesrapport, avstäm alla kommuner, olika
bilder bland kommunerna, besöksnäringen dominerar, Näringslivssupporten i
någon form över sommaren, Timbanken har högst söktryck,
- Martin Söderström/Åre kommun; Norge-problematiken med stängda gränser
- Regiondirektörerna i Sverige: upprop kring besöksnäringen
3. Näringslivet:
Hur ser behoven ut?
- Oliver Dogo/Handelskammaren: Ny enkät innan sommaren,
flygkommunikationerna i fokus, nu direktflyg från Östersund till Arlanda, dialog
med SAS,
- Stefan Fredriksson/IUC: Intervjuer nr2, 26% av företagen har korttidspermitterat,
trä går bra, lego går sämre – skjuter ordrar framåt, 500 totalt korttidspermitterade,
- Joakim Sjöstedt/Företagarna: förlängning av stöd, omställningsstödet – fasta
kostnaderna måste förtydligas, enskilda firmor (mjuka kostnader inkluderas om
möjligt), problematik kring utdelningar för företag som tar ut detta som lön,
nationellt påverkansarbete i fokus,
- Peter Vomacka/Samling Näringsliv: kommunikation kring olika frågor med Svenskt
näringsliv, Revisorspaketen igång, Jobbar inom projektet ”Invest in Innovation”
med Peak Region AB för att mobilisera kring utvecklingsprojekt för omställning
post-corona.
- Ola Kereby/Arbetsförmedlingen: besöksnäringen är hårt drabbad (öppna
arbetslösheten 176% i Åre kommun) speciellt ungdomsarbetslösheten har ökat
stort, styr om resurser till utbildningsaktiviteter,
- Ola Toftegaard/Svenskt Näringsliv: påverkansarbete nationellt, bilaterala möten
med kommunerna,
- Ingela Nilsson/Sametinget: Mkt sen vår, besvärligt för rennäringen med hård skare
och full vinter till fjälls, svårt för kalvningen och överlevanden för kalvarna utan
barmarksfläckar,
4. Kommunerna:
- Jonas Kojan/Härjedalens kommun: Byggsektorn går för fullt, Härjedalskök,
Företagen saknar dialogen inför sommaren, likt inför påsken,
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Anna-Märta Johanssson/Ragunda kommun: Titta över nationella stöd allmänt om
det behöver skrivas om? Vilka behov finns som idag inte kan nås av stöd?
Behovsanalys behövs göras.

5. Post-Corona
- Mats Forslund/JHT: Besöksnäringens strategi, samlar information fortlöpande,
kommunikation och hemester i fokus, hemester-fokus på
kommunal/destinationsnivå, strategiarbete är påbörjat med olika scenarier i fokus,
arbetet summeras nu om kommande behov – Masterplan som sedan blir ny
strategi för besöksnäringen, Nästa strukturfondsperiod i fokus med Tillväxtverket,
Regionalt utbyte med Tillväxtverket väcker intresse hos andra, hur ska samarbeten
riggas inför framtiden gemensamt med andra näringar i fokus,
- Jöran Hägglund/Länsstyrelsen: Vi behöver hjälpas åt, omställnings kommission i ex.
Stockholm inspirerar, Myndighetsnätverket är aktiverade i länet, planeras att
fördjupas, RUS blir viktig i sitt genomförande,
- Progameringsarbetet blir ett viktigt verktyg att driva arbetet framåt mellan
Länsstyrelsen och Region JH, viktigt att vi mobiliserar kring denna fråga och
involverar alla viktiga resurser inom båda myndigheterna, Region Jämtland
Härjedalen ansvarar för detta
- Utbildningsinsatser inom Mittuniversitetet behöver fångas upp till nästa möte
- Annika Hermansson/Region JH: Utbildningsakuten finns nu på www.verksamt.se

