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Anteckningar näringslivsdialog 16
november 2020
Avstämning läget i länet
Region Jämtland Härjedalen:
Marcus Hansebo informerar Regionens Coronaerbjudanden.
Företagsstöd som går till alla branscher, investeringskraft CV19. Mjuka och hårda
investeringar. Upp till 500 000kr. Se mera på Regionens hemsida:
https://www.regionjh.se/regionalutveckling/naringsliv/foretagsstod/aktuellaforetagsstod.4
.16225bf616efb9c5b8c43e2.html?sv.url=12.57b6e37d1747943d3643cf37&sv.state=maximize
d&sv.maximizecontext=94.16225bf616efb9c5b8c43e9&page=4.16225bf616efb9c5b8c43e2
Dessutom särskilt stöd till besöksnäringen beviljat av Tillväxtverket ”Rädda
besöksnäringen”. 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: Finns lite medel kvar som kan leda till en ny utlysning
ex. bredband och/eller förstudier. Regionen tar gärna feedback på detta.
Håll i och håll ut – Regionen 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.
Funderingar finns på att öka frekvensen på dessa möten. Inga planer på att öppna
förtagssupporten finns utan vanliga kanaler gäller.
Länsstyrelsen:
FHM, Generaldirektören är på plats i Östersund idag med länsledningen och Region JH.
Nya restriktioner är på gång men FHM är mycket nöjd med arbetet hittills. Restriktioner
kommer att komma med all sannolikhet. Håll er informerade via nyhetskanaler.
Uppmanar särskilt att titta stödet för enskilda firmor. Påväg upp i stabsläge för att nå
uthållighet över tid. 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.
IUC Z Group:
Har inte hänt så mycket sedan senast. Tuffar igen. 90% av medlemmarna inom IUC/ Z
Group är idag aktiva med aktiviteter, projekt mm. vilket är mycket positivt.
Handelskammaren:
Inget nytt men jobbigt läge för näringslivet. Ev. ny enkät efter jul och nyår. Jobbar med
distansarbetsaktiviteter bla. med Remote lab.
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Mittuniversitetet:
I ”stabsläge” med restriktioner nu på Campus Västernorrland.
Ragunda Kommun:
Frågar Länsstyrelsen om stöd för hyror. Inget nytt just nu. Samordnas i dagsläget av
Länsstyrelsen i Västernorrland.
Östersunds kommun:
Besöksnäringen i fokus. Destination Östersund i samverkan med kommunen. Totalt ca 7
miljoner i stöd diskuteras. Behöver bli tajtare dialog med näringslivet.
Åre Kommun:
Arbetar med att anpassa alla verksamhet till corona inför vintersäsongen.
Tid för nästa träff: 14 december 15.00
Dialogen upplevs som ett bra forum för att få en bild över läget i länet.
Slut för denna gång

