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Anteckningar näringslivsdialog 19 april 2021
Avstämning läget i länet

▪

▪

Region JH Hälso- och sjukvården: Hans Svensson, Maria Söderkvist
o Oerhörd belastning i Mellansverige, södra lite lägre. Vi i norr har haft
negativ utveckling sista veckan. Svårt med intensivvårdskapacitet i hela
riket. Just nu 5 i Jämtland som får intensivvård, 3 med covid varav 2 utifrån
regionen. Sedan en vecka ytterligare en vårdavdelning för vanlig sluten
vård pga högre smittspridning. Mycket fokus på vaccinationer, större och
större volymer av doser. Just nu 30-40 % av medborgarna är vaccinerade
med första dosen.
o Smittspårning fungerar bra. Bra koll på hur den ser ut. Fortsatt på
arbetsplatser men också kopplat till större påskfiranden som
smittspridning sker. Man har träffats utanför sin bubbla i olika
sammanhang under påsk.
o I primärvården är mycket fokus på att vaccinera samt även provtagning,
egen, screening och på hälsocentralen. Samarbetet fungerar väldigt väl. På
påsken har vi träffat många vi inte träffar så mycket. Utifrån turism och
hälsocentral har det fungerat väldigt bra, samarbete med destinationer
och kommuner. Smidiga kommunikationsvägar för att stämma av och dela
fakta etc. Inte så långt kvar till sommarsäsongen drar igång med fortsatt
högt besökstryck.
o Jobb pågår fortsatt att se över effektivitet i organisationen för att se över
hur vi samarbetar. Även om vi redan idag jobbar föredömligt. Små och
medelstora företag en problematik att smitta kan ta fart här. Vi behöver
stödja företagen med riktlinjer och rekommendationer om hur man kan
agera.
Region JH, Regional Utveckling, Juliana Gardahl Wettersten
o Snart finns nytt företagsstöd där man som företagare kan få strategisk
ekonomisk konsultation. Allt är förberett, det behövs en signatur och
sedan ska erbjuda det ut i min ansökan.
o Beloppsgräns på 8000 för att söka stöd till ekonomisk rådgivning och
konsultation. Det söks som vanligt via min ansökan.
o Tips - upphandling ute hos regionen som kan vara intressant för
besöksnäringsföretag. Regionen kommer stå som köpte av tjänst.
Totalleverantörer efterfrågas i hela regionen där vi kommer köpa tjänster
riktade till besöksnäringsföretag på totalt 5.5 miljoner.
o Regionen arbetar med att utveckla oss själva i att arbeta på distans och vi
tittar också på att etablera hubbar ute i länet.

Emma går igenom statistik - se presentation/hemsida.

https://www.regionjh.se/4.56852503178d6f8050a4c63.html
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▪

Annika Hermansson RJH presenterar Undersökning under hösten/vintern 2020 för
att fånga behoven av kompetens och utveckling - se hela presentationen:
https://regionjh.se/regionalutveckling/regionaltutvecklingsansvar/regionalkompet
ensforsorjning/underlagochprognoser.4.2734b940175be3735fda43b9.html

▪

Länsstyrelsen Marita Ljung och Peter Andren
o Marita säger hej. Vi har utmaningar framför oss men jag har noterat att
samverkan fungerar mycket väl i länet - en framgångsfaktor för framtiden.
Har börjat processen med att lära känna alla samverkansparter. Håll i och
håll ut. Pandemi och serveringslagen gäller fortsatt trots att lättnader
gäller för enskilda som vaccinerat sig. Ute på remiss att pandemi och
serveringslagen ska förlängas till januari. Marita träffas jättegärna på en
walk and talk.
o Peter: tillsynsuppdraget det som praktiskt är fokus nu är bygghandel,
handelsträdgårdar och att vi följer upp tidigare case samt det som händer
inför studenten.
o Omsättningstöd till enskilda näringsidkare, just nu 5 miljoner sökt i
Jämtland. Just nu avsatt 5 miljarder totalt, fyra procent enligt grovt
uppskattade nycklar skulle kunna tillfalla Jämtland. Med vetskap om att vi
har många små företag borde det vara högre. Vi har snabba
handläggningar. Ett bekymmer vi har nationellt att det inte söks mer. Vad
beror det på? Fortsatt möjlighet att söka detta fram till sista april. Oklart
om det ska förlängas men det borde vi veta snart. Västernorrland är
huvudman för uppdraget men vi ser till att lotsa folk rätt.

▪

Samling näringsliv, Jenny Grip
o Positivt med stödet som regionen jobbar på. Så snart det är lanserat
kommer vi mobilisera alla revisonsaktörer i länet för att sprida budskapet.
Det gäller att hålla i det goda samarbetet.

▪

Arbetsförmedlingen Ola Kereby
o Vi har i princip arbetat ifatt det tapp vi haft i arbetslöshet på länsnivå. Men
Östersund sticker ut lite negativt pga hårt drabbat utifrån besöksnäring
etc. Små kommuner i länet klarar sig bättre.

▪

Företagarna Joakim Sjöstedt
o Fokus ligger på att få till de överklaganden som ligger inne. Varit med i
dialogen kring det nya regionala stödet och är redo att sprida budskapet.
Förvånas över varför enskilda näringsidkare inte söker mer stöd. Redo att
göra det som krävs

▪

Nyföretagarcentrum Olle Martinell:
o Nyföretagandet 2020 var högt. Året 2021 har öppnat lite lugnare än året
innan som var extra högt tryck än normal

▪

Handelskammaren Oliver Dogo:
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o

o
o

På temat varför man inte söker, vi har sett i varje undersökning att det är
för svårt, man känner inte till det etc. Oroande! Efter att både Storsjöyran
och Storsjöcupen beslutat att inte köra har vi haft möten med destination
Östersund och destinationsbolaget vid höga kusten för att se om vi kan
jobba gemensamt med paketering av erbjudande och marknadsföring. Till
veckan är det näringslivsdepartement. Vi får återkomma vid nästa
näringslivdialog vad output blir
Export från länet har ökat med 30 procent jämfört med ifjol. Ökat i januari,
februari och mars och ser inte ut att avta.
Information om ny undersökning kommer.

▪

MIUN Ludde Edgren:
o Över 43 000 sökande till höstterminen. Vi har en stor satsning på
distansutbildning. Vi väntar på nya forskningsprojektet

▪

Almi, Martin Hellström.
o 500 ekonomiska rådgivningar. Brygglån, vi har konverterat de första lånen
från ifjol i dagarna. Det är stor efterfrågan på lån för positiva satsningar.

▪

IUC Stefan Fredriksson
o Positivt läge för industri. Tuffar på i bra fart. Mycket fokus på att
automatisera, robotisera sin verksamhet etc. Vi jobbar tillsammans med
kommunen och arbetsfördelningen för att få bra förutsättningar för
Synsams etablering. Vi jobbar också med Woolpowers nya fabrik. Positivt.

▪

JHT, Teres Gärdin.
o Vi höll i påsken och alla ser ut att få ha öppet säsongen ut. Turismen i riket
ner 36 procent men Jämtland Härjedalen ner 17 procent,
o Vi har startat igång det nya projektet gällande besöksnäringens roll för
regional utveckling. Istället för en anställd så har vi fem fokusgrupper som
kommer vara avlönade. Istället för 1 blir det 20-tal nya medarbetare
Det nära samarbetet kommer fortsätta över sommaren, vi delar med oss
och stöttar varandra fortsatt.
Kommunerna:
o Östersund, Fredric Kilander: Viktigt att vi håller i samarbetet. Mycket
verksamheter som går bra. Stort tryck på etableringssidan, många som vill
flytta hit eller expandera sin verksamhet. Positivt men en utmaning att en
del går som tåget medan andra går på knäna. Vi ser redan ringar på vattnet
kopplat till Synsam och Woolpowers etableringar.

▪

17 maj, 15.00 nästa möte.
Slut för denna gång

