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Minnesanteckningar Näringslivsdialog 2020-06-01
1)Status
Länsstyrelsen: Tack till alla som gör ett fantastiskt arbete. Kommande oro
är att det fortsätter med torkan. Djursmittan är på neråtgående. Slakteribranschen flyter på
som det ska. Ökning på konsumentmarknadssidan, uppväger dock ej tapp från
restaurangbranschen. Bredbandspengar är på väg tillbaka. Dags att kraftsamla. Våra
politiker lobbar. Ska staten ta över utbyggnaden? Nej, men ser att behov finns. Har det löst
sig med plant och skogsskötsel? De stora bolagen har löst detta. Och förmodligen även de
mindre skogsföretagen. Dock med viss kreditförlust. Frågan kommer att vara aktuell till
nästa säsong.
Näringslivsorganisationer: Att omställningsstöd omfattas av maj månad.
Handelskammaren går ut med en sista enkät innan sommaren (onsdag den 10/6), analys
innan midsommar, mäta kring omställningsstöd. Samling Näringsliv fokuserar på vad som
händer efter corona. Hjälper företagen med bl. a hur de analyserar sina försäljningskanaler,
nya marknader etc. IUC är i slutfasen på sin enkät kring hur industrin mår i Jämtlands län.
JHT väntar på besked kring turismnäringen. När öppnar Norge? Utbildning är inne på
femte veckan. Kan se fristående fortsättningar efter sommaren. Möjlighetskommission på
gång. LRF berättar om planering av hemester med ”Martin Timell-effekt”.
Arbetsförmedlingen: Sen i påskas har tusen nya arbetslösa har anmälts, varav hälften är
under 29 år. Almi arbetar med mer framåtriktade åtgärder. Företagarna: LAS-utredningen
och småförtagarutredningen i fokus, förlängning av redan pågående stöd.
Kommuner: Det har lugnat ner sig till viss del nu, Måste lobba för Buchtpengar
MIUN:
Miun har fått 750 nya platser från regeringen. Kan nu öppna upp universitet i
höst. Annika Hermansson, Region JH, får i uppdrag att utveckla dialogen med
Ludde/MiUN.
2)Status på stödåtgärder – Se presentation
3) Post-corona
Vidtagna åtgärder: Beslut tas den 10/6 kring ERUF-projekt med koppling
till coronaåtgärder.
Åtgärder framåt: Gränshandeln med Norge behöver nystartas!
Eftermarknaden är stor inom besöksnäringen ex. jämfört med bilnäringen/reparation,
mycket ekonomiska aktiviteter kopplat till turism och besök från ex. Norge,
4) Tid för nästa träff 15 juni

