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Anteckningar näringslivsdialog 17 maj 2021

▪

Avstämning läget i länet
– Region JH
▪ Hälso- och sjukvården: Maria Söderkvist
▪ Maria – Nuläget: positiva fall sjunker, 372 förra vecka,
fortfarande yngre som är positiva och inneliggande i
vården. 1 covid-avd öppen med 8 st patienter, 4 st
patienter på iva, varav 1 st från annat län.
Vaccinationer 43,95 % (46565st) har fått 1 dos av
befolkningen över 18 år, 90,28 % över 70 år.
▪ Regionalutveckling:
▪ Juliana: Coronastöd:
▪ Omställningsstöd – 31 st beslutade ca 6,5 Mkr
varav ca 1,4 Mkr utbetalt
▪ Utbildning besöksnäringen – 12 beslutade ca
1,4 kkr, 0,45 kkr utbetalade
▪ 41 ärenden ligger i handläggning
▪ Strategiskt ekonomiskt stöd till företag har fått
in sin första ansökan.
▪ 2020 års coronastöd är slutbetalda, ca 650
kkr.
▪ Maria Jonasson: ReactEU-beslut 12/5 enligt bilaga.
21 ansökningar kom in, 11 st beslutade. Gröna RJH,
blå gem, rosa RVN. Projekt: Everuýones Business är
prio men har äskat mera medel. 5 Mkr för förstudier i
okt 2021 för gmf projekt i kommande period.
▪ ERUF 2021-2027, se bilaga. Krävs 60%
medfinansiering (ERUF finansierar 40%) Regionen
finansierinar 50%
– Länsstyrelsen: Peter Andrén
▪ Samordningsuppdrag för smittspårning, problem med
efterlevnad av lokala restriktioner i väntan på provsvar och
under smittspårning.
▪ Tillsynsuppdraget rullar på bra, rådgivning har i största del
skett digitalt eller telefon. Förväntar sträcka sig över
sommaren.
▪ Svagt söktryck från enskilda näringsidkare av stöd, håll koll
på verksamt.se för kommande stöd.
▪ Inga ansökningar inne ännu för skapa-stipendier, sista dag
31/5.Tipsa om det! Söks på skapa.se.
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– Företagarna, Joakim Sjöstedt: Ljusningar för företagen enligt nyss
genomförd konjunkturmätning. Återbetalning av skatteanstånden på
12 miljarder under kommande året, risk för konkurser. Ser positivt på
lättade restriktioner och vaccination.
– Handelskammare, Oliver Dogo: Medlemsföretagen positiva, Attacus
anställer 40 medarbetare, exportsidan går uppåt med 30%. Ny enkät
i början av juni.
– MIUN: Ludde Edgren: Regeringsbesked om fortsatt hemarbete fram
till september. Ny utbildning i additiv tillverkning nästa år.
– Nyföretagarcentrum, Olle Martinelle: Lite lugnare första månaderna
detta år.

Kommunerna:
-

Inget från övriga kommuner

Anders Byström lämnar som regional Utvecklingsdirektör 1/6, och övergår till
övergripande frågor som biträdande Regiondirektör. Ingrid Printz blir tf regional
Utvecklingsdirektör 1/6, Jimmy Eriksson går som tf Kulturchef efter Ingrid Printz.

Tid för nästa träff: 28 juni kl 15.00

Slut för denna gång

