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Anteckningar näringslivsdialog 31 augusti 2020
Förslag till agenda till eftermiddagens möte:
-Hur har sommaren varit i din bransch?
-Hur ser det ut inför hösten och vintern?
-Hur tycker du att stödpaketen fungerat?
Länsstyrelsen: Ligger kvar i stabsläge men fler och fler uppdrag läggs in i ordinarie
verksamhet. Sommarens stora besöksantal i fjällen har inneburit mycket nedskräpning och
medfört merarbete. För våra skördar i länet så har den drabbats av grönskott i
spannmålsskörden och korts strålängder på som i sin tur medför att det kan bli brist på
halm.
Arbetsförmedlingen: Vi ser en nedgång gällande nyinskrivna på arbetsförmedlingen från att
ha legat på 250 personer/vecka till att nu ligga på 100 personer/vecka.
MIUN: Har ett antal fler utbildningsplatser och jobbar på att får en långsiktighet utifrån
detta för den fortsatta utbildningsplaneringen.
Handelskammaren: Upplever att det är ganska bra, varsel har återtagits inom industrierna.
Men att de mindre industriföretagen som utför legojobb för bilindustrin har det tufft.
Gällande stöden så ser vi att de är under utnyttjade vilket dels kan ha att göra med att det är
svårt att veta hur och var de ska söka men också en ovilja till att ingå nya lån. Viktigt med
uthålligheten i stöden då behovet kvarstår en tid framåt.
JHT: Våra destinationer, exklusive Östersund, har haft ett ökat antal besökare jämfört med
tidigare somrar. Det har inneburit mycket arbete för att minska smittrisk i vårt län.
Underlag till Region Jämtland Härjedalens primärvård har visat att trots att det har varit
många besökare på flera besöksmål så har inte smittan ökad. Dock antalet skador i
cykelolyckor. Östersund som destination har dock drabbats hårt pga. inställd Storsjöcup och
Storsjöyra, också frånvara av norrmän är en orsak.
Samling näringsliv: Instämmer med tidigare talare och berättar att 30 företag har tagit hjälp
av ekonomi/revisionsstöd. Man kommer fortsätta jobba med innovation som motor för
omstart.
Företagarna: Stöttat företagare som för dialog med nationell nivå för att hitta stödformer för
enskilda företag. Man ser ett litet ljus i tunneln men att det också varierar, men i stort
försiktig positiv framtidssyn.
IUC Z group: Industri har som nämnts återkallat sina varsel och överlag så är det en ganska
bra ingång i hösten.
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LRF: Våra medlemmar har inte drabbats like hårt som vi befarande gällande tillgänglig
arbetskraft. Utpekandet som samhällsviktig verksamhet har medfört att verksamheter har
kunnat få stöd för att bemanna upp.
Näringslivssupporten: Har hanterat 108 ärenden varav 40 har tagit stöd av de upphandlade
konsulterna. Vi ser ett minskat inflöde av ärenden men funktionen är kvar tills vidare.
Kommunerna: Stärker bilden av det som har sagt gällande industrin, sommarens besöksmål
och oro för hösten och det låga antalet konferensbokningar runt om i länet.
Finns det möjlighet att ta del av hur stöd har fördelats/nyttjats i länet?
Martina presenterade en sammanställning av de insatser som görs och till vilka branscher
dessa satsningar främst har vänt sig till. Fördelning på kommunnivå och bransch finns inte
framtaget i dagsläget.
Nästa möte: den 14:e september kl. 15-16. Där lyfts bland annat kommande enkät och inspel
till frågeställningar.

