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Anteckningar näringslivsdialog 19
oktober 2020.
Avstämning läget i länet
Region Jämtland Härjedalen:
Coronaerbjudanden ligger nu ute. Företagsstöd som går till alla branscher. Mjuka och hårda
investeringar. Upp till 500 000kr
https://regionjh.se/regionalutveckling/naringsliv/foretagsstod/aktuellaforetagsstod.4.1622
5bf616efb9c5b8c43e2.html
Dessutom särskilt stöd till besöksnäringen beviljat av Tillväxtverket. Erbjudandet är inte
klart än men kommer inom kort. Stöd upp till 1 500 000kr möjligt för systemkritiska företag
och främjandeaktörer inom besöksnäringen
Angående ERUF/Strukturfonderna: Inga utlysningar kommer att komma i december 2020
eller juni 2021 utifrån information från Tillväxtverket. Regionen undersöker närmare detta
beslut och grunderna för det.
Håll i och håll ut – Nära att Regionen är påväg upp i stabsläge igen. Alla uppmanas till
försiktighet de närmaste veckorna. Nya reserestriktioner kan påverka länet väldigt mycket.
Försök att jobba på distans mm. enligt tidigare rekommendationer från FHM.
Länsstyrelsen:
Påväg ned från stab, men kan komma omprövas.
Regeringen tillskjuter 5 miljarder för enskilda firmor. Handläggs av Lst i Västernorrland.
Rekryterar nu upp en organisation för detta. Länets myndigheter erbjuder stöd för
handläggning inom myndighetsnätverket. Boverkets system i botten. Sjösätts innan 1
november. Lst Stockholm anställer 30 handläggare. 28 februari 2021 stängs fönstret för att
söka stödet. Mera info via Länsstyrelsens hemsida.
Stöd för investeringar hos Länsstyrelsen är öppet för dialog och anpassning givet pandemin.
ALMI:
Ingen förändring utan det rullar på sedan tidigare. Bra med detta möte.
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.
Företagarna:
LAS i fokus. Enskilda firmor i fokus med kommande stöd, ex. kampanjinsatser mm. Verkar
för förlängning av kortidspermitteringar, omställningsstödet mm. Omställningsstödet är i
nuläget förlängt över Maj, juni, juli.
JHT:
Arbetet med att förbereda inför en ”säker vinter 20/21 på fjälldestinationerna” pågår för
fullt. Försöker intensifiera och bli konkreta med avseende på behov och åtgärder.
Möjlighetskommission: 6-7 personer från näringen samt JHT’s styrelse är aktiverad.
Samverkan med Gotland och Dalarna är nu igång rörande ett gemensamt projekt mot
Tillväxtverkets nya utlysning med fokus besöksnäringen på kort och lång sikt. Se länk till
utlysningen nedan:
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https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2020-10-01-turism-ochbesoksnaring---kunskapsutveckling-under-och-efter-coronapandemin.html
Handelskammaren:
Dialog och information utifrån tre bilder (som bifogas i sin helhet utifrån trassel med
tekniken) bl.a.
1.
2.
3.
4.

Besöksnäringen har det lite bättre utifrån sommaren
Helt ok med efterfrågan av varor och tjänster
Skiljer mycket inom tillverkande industri
Generellt lite 50/50 i effekter och utfall av pandemin hittills.

IUC Z Group:
Det tuffar på. Man känner av effekterna. Någon riktigt tungt. Många försöker ställa om.
Mycket positivt kopplat till SIM JH (Smart Industriell Modernisering)

Tid för nästa träff: 16 november 15.00
Dialogen upplevs som ett bra forum för att få en bild över läget i länet.
Slut för denna gång

