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Anteckningar näringslivsdialog 28 september
2020.
Avstämning läget i länet
Länsstyrelsen: Läget som sist, mycket fokus på småviltsjakt och avlysning av den samma. I
senaste budgeten presenterades det som ska fördelas ut till enskilda firmor och dessa medel
kommer att landa på Länsstyrelsen, för Jämtlands län troligt i Västernorrland men alla
länsstyrelser bidrar med handläggningsresurser. Vi vet inte när i tid detta kommer men vi
förbereder för det arbetet.
ALMI: Jobbar på med Kick starta ditt företag, tillsammans med Nyföretagarcentrum och
kommuner. Ser över nya tjänster inom hållbar omställning. Högt tryck på lånefronten där
lånen kan hänföras till tillväxtanledningar.
JHT: Projekten rullar på i verksamheten, vi har tagit fram ett arbetsmaterial för att få en
bild över vilka tillgängliga medel som finns, en sammanställning över sökta och beviljande
projekt. Nästa steg är att bedöma kommande behov. Arbetsfördelning för
omvärldsbevakning av utlysningar mm är fördelad med JHT och Region Jämtland
Härjedalen.
Samling näringsliv: Fortsätter med arbetet Omstart Jämtland Härjedalen. En grupp av
kompetenser inom revision och redovisning kommer att få ett infotillfälle om möjligheten
till offentlig finansiering genom olika projektmedel, detta görs tillsammans med Region
Jämtland Härjedalen, Samling Näringsliv, Peak Region och IUC. Anmälan sker på
facebooksidan i mån av plats kan även andra yrkeskategorier anmäla sig till eventet.
Företagarna: Jobbar med de nationella frågorna såsom budgetproppen, omställningsstöden
och remissvar för enskilda näringsidkare så att stödet kommer ut i så stor utsträckning som
möjligt. Ser en oro gällande varsel om inte permitteringsbidragen fortsätter. Försöker
komma igång med ett antal aktiviteter för att återgå till hur vi arbetade innan
coronautbrottet.
Mittuniversitetet: Budgetproppen ger mer medel till utbildning varav 500 platser på
Mittuniversitetet. Dessa är dock på kort sikt och arbete pågår för att kunna behålla dem
även framåt. Forskningsanslaget ger en 0,6 % ökning – vilket dock är lägre än
kostnadsökningarna för lönerevision och andra uppräkningar, Under veckan eller nästa
vecka kommer en rapport från Sweco som belyser Mittuniversitetets betydelse för den
regionala utvecklingen och den visar att universitetet är en motor för det regionala
utvecklingsarbetet. Vi deltar på ett regionalt möte med Nationella innovationsrådet– fokus
är innovation kopplad till skog och digitalisering. En workshop med vinnova på fm där flera
deltar, sen själva nationella innovationsrådet med ett fåtal inbjudna efter lunch. Mer info ex
på: https://www.miun.se/kontakt/press/pressmeddelanden/2020-9/nationella-

innovationsradet-fokuserar-pa-vasternorrland/
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Arbetsförmedlingen: Har ett nytt uppdrag att visa individer till reguljära studier,
arbetssökande kan gå till reguljärutbildning och behålla sina stöd via Arbetsförmedlingen.
Siffror visat på att omsättningen på arbetsmarknaden är försiktig.
Nyföretagarcentrum: Ser en viss ökning i antal som söker sig till oss, vi tappade en del i
våras så på årsbasis ligger vi nog i jämförelse med tidigare år.
Återkoppling näringslivsenkäter
IUC Z Group: Enkäten är i stort sett klart och visar bland annat följande:
• Omsättning jämfört med året 18/19 ligger på 88,7 %, det innebär en minskning på ca
500 mkr.
• Korttidspermitterade är 19,3 %, totalt är det 11 industriföretag just nu och 170 individer.
I snitt ligger permitteringsgraden på 46 %.
• Orderläget ligger i dagsläget på ca: 91 % jämfört med året 18/19
Handelskammaren: Enkäten stängde igår kväll vid midnatt. En snabbanalys i fredags och
igår söndag har gjorts. Totalt har 700 svarat (varav ca 500 i Jämtlands län) och de förmedlar
en positiv bild av företagen.
• På frågan ”Hur ser efterfrågan ut de kommande 6 månaderna jmf med föregående
år” är svaret oförändrad.
• 40 % av de svarande uppger att de inte har haft behov av att söka de olika
stödåtgärderna, en del uppfyller dock inte kraven. Det visar också att 60 % har haft
behov och sökt.
• Risken för konkurs bedöms är lite lägre än vid mätningen i juni.
• Likviditeten är också något bättre än i juni.
• 14 % ser en risk för varsel de kommande 3 månaderna, det är ca 50-60 företag i
Jämtland Härjedalen.
• 145 exporterande företag ser ett behov av att utvecklas på externa marknader. 20 %
av de svarande exporterade företagen har förlorat kunder eller leverantörer på sina
exportmarknader.
• Efterfrågan av resande är i stort sett oförändrat jämfört med i juni, flyg, tåg eller bil.
89 % svarar att de inte har ett behov av att nyttja flyget de kommande 3 månaderna.
• Behovet av nyrekrytering är lägre jämfört med i juni.
Kommunerna: Härjedalen – arbetslöshetsstatistiken är en ökning av nyanmälda platser för
augusti, stort trendbrott. Vi har sett det tidigare i Åre och Berg, I övrigt oförändrat i
kommunerna.
Region Jämtland Härjedalen: Vi lämnade stabsläge i torsdags förra veckan. Sjukhuset har
återgått till normal drift så även regional utveckling. Paketerar nu corona åtgärder.
Coronasäkra vintern 20/21
JHT och Skistar: Det ser väldigt olika ut i landet för besöksnäringen. Sommaren i fjällen och
inför vintern ser det bra ut för länet. Storstäder, Östersund och transportsektor ser det
annorlunda ut för.
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Bakgrund till satsningen: Vi ser ett stort tryck på fjälldestinationerna inför vintern. Frisk luft
och att få röra sig, inte resa utomlands är bidragande anledningar. Det innebär stora
utmaningar för alla på destinationerna. Såväl för backresturanger, restauranger och andra
aktörer. För att förebygga har vi dragit igång ett arbete där Vemdalen och Åre går i bräschen,
andra är också på gång och SLAO backar upp arbetet. Vemdalen har bjudit in olika aktörer,
smittskydd, länsstyrelse m.fl. för att skapa en bild av de utmaningarna som finns. Sedan
sätter aktörerna samman sin plan för hur man ska möta och arbeta med utmaningarna. Vi
ser nu över på vilket sätt medel kan stötta upp delar av planerna och strategierna. Det kan
vara medel från det sökta projekt som Region Jämtland Härjedalen sökte i somras. Vi
upplever att destinationer är tacksamma för det arbete som pågår nu på regional nivå.
Paketering av stöd pågår så det blir tydligt och tillgänglig.
Jul, nyår och trettonhelgen är god efterfrågan. ”Trygg och säker i Vemdalen” SLAOs
uppdaterade rekommendationer kommer i dagarna efter styrelsemöte idag.
Bemanningsfrågan är aktuell i arbetet för en trygg och säker miljö för personal och
besökare, då många inom besöksnäringen går till jobbet trots att de är sjukt, pga av många
småföretag som inte har bemanning/kapacitet för större personalgrupper.
Tid för nästa träff: 19 oktober 15.00
Dialogen upplevs som ett bra forum för att få en bild över läget i länet.
Slut för denna gång

