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Anteckningar näringslivsdialog 23 aug 2021

▪

Avstämning läget i länet
– Region JH
▪ Hälso- och sjukvården: Maria Söderkvist.
▪ Maria – Nuläget: Låg belastning på sjukvården. Åter
patienter från förra veckan, 2 inneliggande med covid19 båda fullvaccinerade (säbo). Deltavarianten (12
undergrupper) är den dominerande varianten.
Smittspridningen ökar – störst bland yngre,
smittutbrott bland bärplockarna. Hög
vaccinationstäckning. Sommaren fungerat hyfsat bra,
bättre än föregående år. Förlängning av
restriktionerna fram till 1 dec, något lättande.
Uppdaterad rutin kommer under denna vecka.
▪

Regionalutveckling:
▪ Marcus: Coronastöd:
https://regionjh.se/regionalutveckling/regionaltutveckli
ngsansvar/naringsliv/foretagsstod/aktuellaforetagssto
d.4.16225bf616efb9c5b8c43e2.html
▪ Omställningsstöd –ca 3 Mkr utbetalt, öppet
fram till 31/3 2022. 24 Mkr i budget, 7 Mkr
beviljat.
▪ Utbildning besöksnäringen – öppet till
årsskiftet
▪ RJH har gjort en upphandling av konsulter för
5,5 Mkr för att kunna erbjuda företag
seminarier mm utan kostnad för företagen.
▪

Maria Jonasson: ReactEU-utlysning öppen 16/815/10. Främja krisreparationen, återhämtning efter
pandemin. Förprojekt, inför kommande programperiod
ERUF 2022-2027, max 9 mån genomförandetid.
https://tillvaxtverket.se/5.1c2d88dd17a75dad62b92b7
d.html
Medfinansiering RJH Johanna Stenström,
johanna.stenstrom@regionjh.se, 063-153199.

▪

Arbetsmarknadsläget – Ilkka Kemppainen
Genomgång av statistik, se
https://regionjh.se/download/18.28fb74f017b3bef4c83
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51e8/1629112062414/Arbetsmarknadsl%C3%A4get
%20augusti%2021.pdf

▪

Regionala länstransportplanen – Jenny Berglund
598 Mkr för 2022-2033, en minskning med 150 Mkr
för avdrag för överdrag under innevarande period. Tre
avgörande faktorer.
1. Länet har 6% av vägnätet, men tilldelas 1,4%
av medlen
2. Åtgärdsplaneringen för föregående period
upprättades utifrån Trafikverkets estimeringar,
dock var dessa 50 % för låga
3. Justering av överbetarbetning från föregående
år ”betalas tillbaka” under de första fyra åren.
Ger i princip byggstopp under 4 år. Prioriterar redan
gjorda vägplaner, annars blir de för gamla. Inget övrigt
utrymme, om inte medfinansiering fås.
Hastighetsbegränsningar E14 ute på remiss, remisstid
31/8, väntas trädas i kraft 1/12. Material finns på
https://regionjh.se/regionalutveckling/regionaltutveckli
ngsansvar/infrastruktur/lanstransportplan.4.15591b84
15700f7566bbda9.html

– Länsstyrelsen: Peter Andrén
▪ Tillsynsarbetet försätter enligt coronalagen. Jobbat
förebyggande under sommaren. Nu skiftas över till
stickkontroller hos arrangörerna. Upplever att gemeneman
inte sköter sig.
▪ Stöden för enskilda företag är lågt utnyttjat, handläggs av
RVN. Finns pengar kvar att söka, så tipsa gärna.

– Företagarna, Joakim Sjöstedt: Positiva signar från företagen, positivt
att många vaccinerat sig, negativt med hastighets-sänkningar,
kommande återbetalning av skatteskuld
– JHT, Teres Gärdin: Positivt med många nya besökare. Ösd fick
tillbaka norrmännen i sensommaren, positivt
https://jht.se/turismdagen-jamtland-harjedalen-18-okt-2021/
– Arbetsförmedlingen, Ola Kereby: JH minskat arbetslösheten mest
under 12 mån, har lägre arbetslöshet denna månad än föregående
år. Stora utmaningen är kompetensförsörjningen, ej arbetslöshet.
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– Samling Näringsliv, Jenny Grip: Positivt med stort etableringstryck
och inflyttning. Infrastruktur och kompetensförsörjning är fokusfrågor.
Medverkar i projektet Digital omställning mellersta Norrland –
rekrytering pågång (1/10).
– Nyföretagarcentrum, Olle Martinelle: Ökat nyföretagande förra året,
även i år. Normal verksamhet
– ALMI: Martin: Låg efterfrågan på Brygglån, låg efterfrågan rådgivning
utifrån likviditetsproblem, nytt låneerbjudande för gröna satsningar.
– LRF, Marie Sjölin: Höga avräkningspriser och insatsvaror, ingen
större problem med sjukdom (CV-19). Fokus nu är skörden, ser bra
ut för tillfället.
– Handelskammare, Oliver Dogo: Positiva signaler från näringslivet.
Stor vilja att komma ut och träffas fysiskt, delta i utbildningar och
möten. Utbildning under hösten: Vad kommer efter distansarbetet?
Rapport från FN om miljö och klimatförändringar, har lett till ett
seminarium 17/9 (gratis) i samverkan med House B i Åre, samt att
ett utvecklingsprogram i ämnet kommer att startas i november.
Skrivit ett antal debattartiklar angående vägstandard under
sommaren 11/11 kommer en logistikdag att genomföras med bl a
vägstandard på agendan.
– MIUN: Ludde Edgren: Terminsstart 30/8. Stegvis återgång till
campusundervisning. Normal återgång i november, om möjligt.

Kommunerna:
– Östersunds kommun, Fredrik Kilander: Högsta trycket på 25 år när
det gäller kompetens, då många företag kommit hit.
– Bergs kommun, Anders Englund: Kompetensförsörjning och boende
behövs arbetas vidare med. Finns ett stort intresse för tomter, avsatt
resurs för det. Inflyttningen är positiv.

Enkät kommer att skickas ut kring detta forum och framtiden för det.

Tid för nästa träff: 27 september kl:15.00

Slut för denna gång

