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Minnesanteckningar Näringslivsdialog
2020-06-15
Status just nu och Post-Corona
Länsstyrelsen
Ändrade reserekommendationer som medförde tydliga budskap och uppdrag: kommunerna
följa upp utvecklingen resta och caféer med en rätt för kommunerna att kunna stänga
verksamheter. Även Länsstyrelserna får i uppdrag att följa utvecklingen och rapportera hur
vi sköter oss och lever upp till förväntningarna. Tillsammans mellan länsstyrelserna görs ett
arbete till det. Stor frihet under ansvar som idkare och privatperson. Fortsatt viktigt att vi i
vårt län visar att vi klarar av detta och tar vårt ansvar.
Ett av stöd som tagits fram gällande hyresbidraget till hyresvärdar som inte kan börja sökas
fören den 1 juli gör att det inte finns någon fullständig statistik utifrån hur många som
kommer att använda sig av detta. Samordningen sker av ett antal Länsstyrelser och från vårt
län är det Västernorrland som hanterar vårt läns ansökningar. Bedömningen är att upp till
1 000 ansökningar kommer att komma in för Jämtland och Västernorrlands län.
Vårbruket har kommit igång med det är väldigt tort i markerna. Gällande leveranser så har
det varit ansträngt med mindre efterfrågan. Djurläget sjuk har minskat, inget smittoläge hos
personer inom lantbruket idag.
Pengar för bredband är återfört och de två tidigare ansökningarna kan reaktiveras och
återstående 5 mkr kan gå till nya ansökningar. Datum för ett bredbandsmöte under hösten
kommer. Även inom ERUF pågår dialoger mellan region och kommunerna om den
utlysningen som stänger 10 september. Regionen ser över möjligheten att kunna
medfinansiera bredbandssatsningar.
Förs det någon dialog utifrån efteranslutningar iom de höga kostnaderna som det innebär:
Frågan diskuteras och det är ett bekymmer. Diskussionen behöver vi ha med sig i
kommande programperiod. Samling näringsliv poängeter att bredbandet är en nyckelfråga
framöver.

Näringslivsorganisationer
Samling näringsliv
Sjösatt en plan för 3stegsracketen. 1 är på gång och steg 2 är i uppstart. ”Omstart
Jämtland Härjedalen” En första workshop genomfördes förra veckan med
erfarenheter från tidigare kriser. De kommer att arbeta vidare med Omstart
Jämtland Härjedalen även framöver för att sprida kunskap och erfarenheter mellan
företag. Steg 3 inleds under hösten okt/nov med inriktning innovation.
http://peakregion.se/omstartjamtland/
Almi
Just nu amasonutbildning för 15 företagare i länet för att sälja via Amazon. Smart
återhämtning pågår, låneverksamheten är fortsatt på det dubbla jämfört med ifjol.
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Företagarna
Börjar lyfta blicken mot post-corona vilket är glädjande. Jobbar aktivt med att
förlängning av krispaketen. Konjunkturmätningen från v 10-16 ser visar på dystra
12 månader framåt den genomfördes dock innan ändrade reserestriktioner.
Problemen med enskilda firmor kvarstår. Vi märker av att rådgivningen har lägre
tryck på sig och många är duktiga på att förhålla sig till det nya normala. Vi kommer
att se mer varsel, uppsägningar och konkurser. Info om omställningsstödet:
https://www.foretagarna.se/nyheter/riks/2020/juni/regeringens-forslag-omomstallningsstod-presenterat/
Småföretagsbarometern Jämtland-Härjedalen:
https://www.foretagarna.se/nyheter/jamtlandharjedalen/2020/juni/smaforetagsbarometern/
Handelskammaren
Idag flyger SAS igen till Östersund. Från och med 1 augusti kommer en person att vara på
plats för att arbeta med kartlägga behov av YH utbildning, samordna utbildningsaktörer på
marknaden och marknadsföra tillgängliga YH-utbildningar. Den tredje enkäten kommer att
skickas ut imorgon tisdag, en del nya frågor som blickar framåt där vi bland annat frågar om
resebehov, kompetensbehov samt om distansarbete (remote lab Gomorron Östersund) nu
och på lång sikt.
IUC Z Group
De 63 företagen tillverkande industri. Orderingången är 20 % minskning i ordrar och en
minskat omställning i ca 100 mkr/månad. , 81,5 % kommande månad jämfört med ett
normal år. 927 är korttidspermitterade, om en månad några färre och om 3 månader ca
hälften. 123 är varslande, 26 uppsägningar och 20 anställningar. En sammanställning
kommer att komma i slutet på nästa vecka. Den kan fås genom att kontakta Stefan
Fredriksson. Många genomför utbildningar och ar köpt licenser för utbildningar. Stor
förfrågan om projektdeltagande till hösten. Vi måste se till robotisering, automatisering och
digitalisering är väldigt viktigt för industrin.

Kommuner
Summerat så känns läget lugnt, stabil och positivt. Industrin rullar igång, man återanställer
personal, bokningsläget är högt och vi ser att vi kommer att ha en ny typ av besökare i
sommar. Någon kommun rapporterar ingen ökad arbetslöshet. En stor oro är dock stängda
gränsen till Norge som påverkar gränshandeln i länet i stor utsträckning.

”Tack till Regionen för bra samarbete kring sjukvårdens resurser inför sommaren. Bra
extern kommunikation denna gången!”

Region Jämtland Härjedalen
1. Utveckla dialog med MIUN - pågår. I första hand aktuellt inför planeringen av
vårens utbud då planeringen inför hösten redan är klar. (Återkommer om jag skulle
få nån ny info i em efter samtal m Ludde).
2. Utbildningssidan på Verksamt.se. Finns nu på den nationella sidan.
https://www.verksamt.se/utveckla/personalstark/utbildningar. Här finns gratis
online utbildningar samlade. Uppdateras kontinuerligt. Här finns också verktyget
personalstark som kan vara ett stöd för företag på flera sätt, exempelvis hur man tar
tillvara kompetens i företaget och utvecklar den, bla genom att göra en
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kompetensmatris. Ev behov av ytterlig utveckling av mer riktade regionala sidor ses
över inom Lärcentrum (vars sida ska utvecklas). Förstärkta möjligheter till detta
kommer också finnas i det beviljade ESF-projektet Handelskraft.
3. ESF-projektet Handelskraft. Beviljats närmare 8 mkr för att tillsammans med
Västernorrland jobba med kompetensutveckling och vid behov omställning för
målgruppen som varslats och permitterats inom i första hand handel och
närliggande branscher (enligt statistik från TVV handlar det om drygt 1100 i resp
län). Även bla Handelskammaren och Företagarna kommer vara viktiga
samarbetsparter, liksom näringslivskontoren. (Bör väl snart vara läge att ge lite
ytterligare info om projektet till tillväxtcheferna - kommer vara viktiga framåt för
att fånga upp företag som kan vara med och få kompetensutvecklingsinsatser via
projektet. )
Var det nåt mer som vara värt att lyfta i sammanhanget? Vår medverkan i ett större
valideringsprojekt med myndigheten för yrkeshögskolan o andra regioner kanske?
Viktigt att få snurr på i tider då fler kan komma att hamna i omställning. Så att
befintligt kunnande kan synliggöras och byggas på ett effektiva sätt.
Ev kan också sägas något om att det pågår utveckling kring förbättrad och mer
samordnad utbildningsplanering.
Ny utlysning är öppen 11 juni-10 september.
Stöd i ekonomifrågor i ekonomikrisen, 27 företag ahr ansökt. 24 av 29 blev
godkända för… Timbanken etableringsprojektet. De sista 4 veckorna har det
varierat mellan 1-7 ärenden/vecka. Kopplat till detta finns också alla stöd samlat på
verksamt.se. Projekttider förlängs, vi ökar utbetalningstakten och
handläggningstakten. En extrautlysning inom ERUF beviljades RAMprojekt för
Jämtland Härjedalen som öppnar efter sommaren men påannonseras under
sommaren. Vi försöker att lyssna av postcorona behov för att identifiera behov och
goda exempel från andra. PostCorona arbetet fortlöper under sommaren och hösten
och på onsdag har vi ett möte med kommunerna.
Det är en väldigt bra samverkan i länet och det görs mycket bra arbeten hos oss alla.

Nästa möte
Detta var sista näringslivsdialogen innan sommarledigheter.
Nästa möte är den 31 augusti och inbjudan kommer att skickas ut av Martina Lundholm.

