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Anteckningar näringslivsdialog 18 januari 2021

▪

Avstämning läget i länet
– Region JH
▪ Hälso- och sjukvården: Hans Svensson, Anna Fremner
▪ Har gått bra för vården. Relativt normalt med
skidrelaterade skador i Härjedalen, lite infektioner.
Åre, normalt med skadade, fler infektioner med CV19.
Transporter har fungerat bra.
▪ Hans – sammanhållande planeringen har utvecklats
och blivit bättre. Sjukvården har haft en hög
belastning under helgerna kopplat till CV19.
Lokalbefolkningen står för majoriteten av
vårdbehovet, inte besökande turister.
▪ Coronastöd: Företagsstöd finns nu på Regionens hemsida
www.regionjh.se (se länk)
▪ Region JHs julgåva: Stöd till det regionala näringslivet, hjälp
att sprida detta behövs så att flera företag registrerar sig.
▪ Statistik: Emma Persson – Presenterar regionala statistik för
vecka 2 2021. Allt finns på Regionens hemsida (se länk)
▪ Fråga från Fredric Kihlander: inom vilka branscher
sker mest nyföretagande? ROT & RUT branscher är
dominerande tror Olle M.
– Länsstyrelsen: Susanna Löfgren
▪ Genomgång av ”Tillsyn av den tillfälliga Covid-19-lagen” (se
länk till Länsstyrelsens hemsida?)
▪ Företagarna vill gärna ha en god dialog och mer
information kring den nya lagen.
▪ Stöd till enskilda företag behöver nå ut (se länk från Peter A)
– Almi, Martin Hellström: Verkstad som vanligt
– Företagarna, Joakim Sjöstedt: Pandemilagen har stort fokus. Stöden
behöver nå företagen som är beviljade. Stort besökstryck men man
har handlat på sig utanför länet vilket gett minskade försäljningar
lokalt/regionalt.
– Handelskammare, Oliver Dogo: Infrastrukturbudgeten i fokus.
Näringslivsparlamentet i Jämtland förbereds. Bra exportsiffror för
båda länen.
– IUC, Stefan Fredriksson: Skolfrågor i fokus genom filmmaterial för 7
och 8 klasser. Försiktigt positivt inom industrin.
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– JHT, Mats Forslund: Uppföljningsmöte kring helgerna som varit med
flera parter. Destinationerna i detalj. Funäsdalen legat högt i
bokningar. Åre fungerat bra i liftar mm. Föder nya tankar och idéer
om kontinuerliga förbättringar i normalläget. Östersund går sämre än
normalt vilket det jobbas på. Alla är väldigt nöjda med det utfall som
blivit och ser med tillförsikt fram mot de kommande loven.
– LRF, Anders Blomberg: Debatten om djurhållning diskuteras just nu i
medierna och arbetas aktivt med.
– Nyföretagarcentrum, Olle Martinell: se tidigare kommentarer
– Samling Näringsliv, Peter Vomaka: Försiktigt positivt. Vill gärna
fortsätta dialogen kring statistiken och analysen av dessa.
Kommunerna:
-

Hotell, handel, restaurang är ner ca 40-50% preliminärt i
Östersund, Rapport kommer senare angående julhandeln mm.
Inget från övriga kommuner

Tid för nästa träff: 22 februari kl 15.00

Slut för denna gång

