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Anteckningar näringslivsdialog 14
december 2020
▪ Avstämning läget i länet
– Region JH
▪ Information från Hälso- och sjukvården, Hans
Svensson, Maria Söderkvist, Anna Fremner
-

Övergripande planering i samverkan, poängterar god samverkan på länsnivå
Krisledning 2ggr i veckan inom sjukvården, ansträngt sedan ett antal veckor
men är påväg ned.
Fjälledningen inom primärvården, planerar för normal säsong, mer provtagning,
snabbtester,

▪ Information från Regional utveckling
–

REACT-EU: medel kommer tillskjutas till NUTS-2 området ca 37 miljoner för
stödinsatser kopplat till covid. Utlysning öppnar efter nyår och kommer
stänga i feb/mars. Fokus på stöd till småföretag med fokus på hållbar
omställning ex. elektrifiering, digitalisering. Input efterfrågas från
näringslivet

▪ Näringslivssupport
–

Supporten ej öppen, stöd finns i form av konsulter, kontakt via
näringslivskontoren eller via Lars-Åke Wassö inom projektet ”A Business
Region on The Move”

▪ Coronastöd
–

Stöd via regionens hemsida.

▪ Stötta näringslivet med julhandel
–

Gåva till regionens medarbetare i år som stöd till näringslivet. Leverantörer måste
ansluta sig via Regionens portal.

– Länsstyrelsen, lägesuppdatering Peter Andrén
–
–

Planeringsarbetet inom covid får beröm nationellt
Omställningsstödet för enskilda företag finns fortsatt och har inte haft så många
sökande som beräknat, här behöver vi hjälpas åt att sprida denna möjlighet
Komm. Ragunda: Tar lång tid innan ersättningar betalas ut från Staten

–

– Organisationer
▪ Almi, Martin Hellström
-

Brygglånen går ut vid årsskiftet
Uppvaktning sker om en förlängning

▪ Arbetsförmedlingen, Ola Kereby
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-

Försiktigt positivt med stora osäkerheter
500 fler i sysselsättning

▪ Företagarna, Joakim Sjöstedt
-

Omställningsstödet för enskilda företag är en grupp som är ovana att söka och
det finns en myt kring att det är svårt.

-

Ökad uppgivenhet
Likviditeten är på upphällningen

-

Jobbar på förenklingar kring ansökningar mm
Tillsyns och tillståndsavgifter hoppas man kunna få slopade och ev.
återbetalade

-

Småföretagen har det jobbigt
Större företag går bra och anställer
Brexitfrågan är viktig att jobba med

▪ Handelskammare, Oliver Dogo

▪ IUC, Stefan Fredriksson
-

Industrin går relativt bra, korttidspermitteringar har ökat något
Stort intresse för utvecklingsprojekt och kompetensutveckling

▪ JHT, Mats Forslund
–
–
–

14 januari uppföljningsmöte kring hur det har fungerat under helgerna
Finns behjälpliga under helgerna om det skulle vara något
Nytt strukturfondprojekt beviljat till JHT – fokus på framtid och utveckling av
besöksnäringen bla affärsmodeller.

▪ LRF, Anders Blomberg
-

Ny årsmötessäsong pågång, har kommit långt i digitaliseringen
Trenden fortsätter starkt med konsumtion av svensk mat och primärproduktion

▪ MIUN, Ludde Edgren
–

Framtidens Campus på båda orter är en fokusfråga just nu

▪ Nyföretagarcentrum, Olle Martinell
-

Stort tryck sommar och höst utifrån covid
Kan inte nås av stöd

▪ Samling Näringsliv, Peter Vomaka
–
–

Tandsbyn avvecklar, 27 personer går från Zepro, detta är inte bra
Strategiska frågor måste fortsatt jobbas med ex. flyget och tåget, får inte
tappa fokus

Kommuner
-

Väldigt blandad utveckling men överlag finns mycket som är positivt med
nyinvesteringar och framtidsanda ute i kommunerna
JHT bekräftar denna bild

Tid för nästa träff: 18 januari 15.00
Dialogen upplevs som ett bra forum för att få en bild över läget i länet.
Slut för denna gång

