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Anteckningar näringslivsdialog 14 september 2020
Avstämning – läget i länet
Länsstyrelsen: Foderläget är lite bättre än befarat. Småviltsjakten har inneburit mycket
avhysning. Brutus är på agendan.
Region Jämtland Härjedalen: Vi försöker att provta så många som möjligt. Norska gränsen
är ju stängd igen men vi försöker få dem att tänka om. En del ansökningar på gång. ERUF
stängde förra veckan och beredning pågår hos oss och av TVV. I övrigt är det hög
investeringsvilja hos länets företag. Vi paketerar coronastödet som vi fick i våras för att
försöka matcha behovet nu och utifrån vad kan vi göra enligt våra förordningar. Så snart det
arbetet blir klart så kommer de att annonseras. Det är högt söktryck på företagsstöd och
projektstöd. Område kollektivtrafik som innefattar Norrtåg och Länstrafiken har ny
områdeschef: Marie Nordmark. Hon rapporterar att det är trångt på vissa turen men att vi
gör allt vi kan för att sätta in fler turer och hantera situationen.
Arbetsförmedlingen: Rörligheten och utflödet till arbetsmarknad och utbildning fortsätter
enligt förra dialogtillfället.
MIUN: Är igång med en del studenter på plats, coronaanpassat campusutbildning sker
under höstterminen.
Handelskammaren: Generellt en fortsatt positiv utveckling. Man vågar komma ut mer på
aktiviteter från företagen. Det som kommer nu är Brexit och hur det påverkar företagen.
Nytt datum för näringslivsparlamentet i Jämtland Härjedalen blir den 28 april 2021.
Företagarna: Viktigast uppgift nu efter omställningsstödet är att svara på den promemeoria
som kommer att komma och säkerställa att alla medel kommer att kunna komma ut till
näringslivet. Bilden är att det är blandat mellan olika branscher från väldigt tufft i vissa
branscher till mer hoppfullt i andra branscher.
Almi: Återgår mer och mer till det ”normala”. Har högt anstånd och är inte superoroliga för
det.
IUC Z group: En återkoppling från enkäten kan inte tas idag då den inte är helt färdig ännu.
Kommer vid nästa dialog. Av de som Stefan har pratat med så ses ljuset i tunneln, men med
några undantag. Det kan också vara så att utvecklingen i Europa snabbt kan förändra läget
för företagen. I projektet SIM är det många som vill ha stöd för sitt arbete med
produktionsprocesser. Bilden stämmer också väl överens med Västernorrlands bild.
Nyföretagarcentrum: Glada för stödet som kom för enskilda företagare, många hos oss har
dock startat detta år och har inget tidigare år att jämföra med. Fler och fler kommer till dem.
LRF: Läget för skördarna bränningar och rotskott har drabbat skördarna. Sedan corona
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började har det hänt en hel del positivt bland annat en ökad förfrågan på svenskproducerat,
den är stor och märks över hela landet. Det är självförsörjningsgraden som folk har fått upp
ögonen för. Den kraftigt reglerade marknaden i EU, där systemet är förhandlat på EU nivå
under corona är idag osäkert hur det påverkar Sverige.
Rättigheter på statlig och privatmark utredningarna på nationellnivå kommer att följas.
Kommunerna: Ser också ljuset i tunneln och att vi tar oss upp ut det här under vintern. Åre
kommun har lämnat stabsläget, Åres nya kommunchef, Kaj Söder, har börjat. Bra
bokningstryck för vintern.
Enkäten från Handelskammaren: Måndag den 21 september så går enkäten ut via fleratalet
nyhetsbrev mm. En avstämning med region Jämtland Härjedalen och Västernorrland har
skett. Utifrån det ska vi försöka trycka mer ut mot företagen varför vi gör enkäten och vad vi
använder resultaten till, detta för att öka svarsfrekvensen. Några förändringar utifrån
dialogen:
• Frågor om varsel inte bara utifrån företaget som svarar utan även hos kunder eller
underleverantörer som kan påverka det egna företaget.
• Nyttjandet av olika stödpaket, om det har använts, om man inte har gjort det och
varför isf. För att veta framåt vad som kan göras bättre vid framtida kriser som kan
underlätta.
• För exporterande företag också om man har tappat kunder från andra länder och
behöver hjälp att hitta nya kunder genom Exportsamverkan.
• Frågor om kommande behov 3, 6 och 12 månader framåt vore bra att fånga upp i
enkäten.
Nästa möte: den 28:e september kl. 15-16. Återkoppling från enkät IUC och kanske något
från svaren från Handelskammaren, EUs räddningspaket kan också bli aktuell för agendan.

