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Anteckningar näringslivsdialog 22 februari 2021

▪

Avstämning läget i länet
– Region JH
▪ Hälso- och sjukvården: Hans Svensson, Anna Fremner,
Maria Söderkvist
▪ Anna - Normal sportlovsvecka med vårdinsatser,
ambulanstransporter mm. Något lägre CV-19
infektioner. Dubblerad testning av CV-19 i Åreområdet senaste veckan. Normal akutvårds-vecka på
sjukhuset.
▪ Maria - Lägre belastning på sjukhuset, ökad
smittspridning igen i samhället. Ingen smittning på
säbo. Ökad spridning i regioner kring oss av CV-19
smittan, varianten från Storbritannien.
Vaccinering: Nästan klara med fas 1, blir klara denna
vecka. Begränsning av vaccinationstakten är
levererade antal doser. 32 000 personer i fas 2,
utmaningen där är att Astra Zenica ej får ges till
personer över 65 år, vilket leder till ”korsvaccinering”.
▪ Hans - möten med krisledningen 2 ggr/v, fokus
fjällvärlden. Organisation klar för vaccinering, ses över
nu om det blir större leveranser än planerat.
▪ Regionalutveckling:
▪ Martina Lundholm: Söker allt vi kan för att stärka upp
corona-åtgärder, just nu React EU öppen för sökning.
Fokuserar på de utlysningar som kommer ut.
▪ Marcus Hanebo: Coronastöd: Företagsstöd finns nu
på Regionens hemsida www.regionjh.se (se länk)
▪ Omställningsstöd – störst söktryck
▪ Besöksnäringen
▪ Köpa tjänster till ”rädda besöksnäringen” inom
olika områden, t e x digitalisering mm, dvs
Region JH är avtalspart.
▪ Emma Persson: Presenterar regionala statistik för
vecka 6 2021.
https://regionjh.se/regionalutveckling/regionstatistik/ar
betsmarknadslagetijamtlandharjedalen.4.5f5c9bfc175
c13efebab6508.html?folder=19.2734b940175be3735f
d72b78&sv.url=12.5f5c9bfc175c13efebab652a
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▪

Ola Kereby, AF, kommenterar att det råder
viss eftersläpning i anställningar när det
vänder, dvs det tar tid innan arbetslösheten
går ner.

– Länsstyrelsen: Peter Andrén ang Tillsyn av den tillfälliga Covid-19lagen
▪ Fokus på butiker och livsmedelsaffärer. Vill göra rätt, men
brister i dokumentationen. Inte behövt ta till åtgärder.
▪ Tillsyn på privata fester i allmänna lokaler – svår att ha koll på
allt.
▪ Tillsyn kollektivtrafik och inrikesflyg. Utmaning att det gäller
över 15 mil, nationellt regelverk krävs. Max 50% belagt.
▪ Tillsyn skidanläggningar, följa givna regler. Stort genomslag
för genomförd drive.
▪ Hög belastning på Länsstyrelsen pga alla tillsyner.

– Almi, Martin Hellström: Går vidare i diskussioner med EU för fortsatt
uppbackning av garantier
– Företagarna, Joakim Sjöstedt: Positivt att tydlighet gällande
korttidsstödet gjorts, ansökan öppnats upp och att utbetalning verkar
flyta på. Omställningsstödet beviljas från EU-kommissionen, från
25/2. Arbetar tillsammans med Samling Näringsliv för att stödja det
regionala näringslivet.
– Handelskammare, Oliver Dogo: Tillsammans med Region JH
kartläggs de planerande investeringar, och hur ser framtidstron ut?
Ny enkät om coronans påverkan, nu efter 1 år.
– IUC, Stefan Fredriksson: Bilden stämmer att det tagit fart på länets
industriföretag. Efterfrågan har ökat enormt på vidareutveckling hos
företagen, högt tryck för medverkan i olika projekt t ex SIM JH,
Robotlyftet mm
– MIUN: Ludde Edgren: Distansarbete till 31/8. Öppnar för 50
sommarkurser, sista ansökningsdag 15 mars. Forskningssatsningar
nationellt.
– Nyföretagarcentrum, Olle Martinell: Färre träffar 2020 än 2019, men
fler startade företag.
– Samling Näringsliv, Jenny Grip: Arbetar tillsammans med
Handelskammaren med vad som kan göras för företagen.
Samverkat med projektet SIM JH (Smart Industriell Modernisering
Jämtland Härjedalen) gällande EGF (European Guarantee Fund), ett
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säkerhetsförstärkande garantiinstrument, med målsättningen att
göra det känt och tillgängligt i Sverige.

Kommunerna:
-

Johan Burger Hyllienmark: fortsatt arbete med trängselvärdar i
Åre.
Inget från övriga kommuner

Anna Halvarsson, RJH: fm 25 mars webinarium: Hur kommer företagen ut starkare
efter coronapandemin? Sett utifrån olika synvinklar.

Tid för nästa träff: 22 mars kl 15.00

Slut för denna gång

