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Minnesanteckningar Näringslivsdialog om
coronkrisen 2020-03-30
Region Jämtland Härjedalen, Regional utveckling:
- ”Näringslivssupporten” för företagare
- Ställningstagande till omdisponering av ERUF-medel
- ”Helpline” i samarbete med flera andra aktörer
- Prioritering av utbetalning av företagsstöd till företag med likvida problem
- Analys av projekt utifrån hur de bidrar till att stärka företag i coronakrisen
- Utreder hur erbjudande om stöd till utbildning kan utformas
Länsstyrelsen:
- Jobbar hårt med att möta önskemål från näringslivet om stödmöjligheter
- Utbetalning av stöd till markägare prioriteras
- Tillsynsfrågor: Många företag vill inte ta emot tillsyner i dagsläget
- Tidsfrister till företag förlängs
- Väntar på förordningen för tillfällig rabatt av hyreskostnader
- Ordnar samordningsmöten för jord- och lantbruksfrågor
- Prioriterar utbetalningar och ser över hur lättnader i hanteringen kan göra
Almi och Almi Invest:
- Många begär och får amorteringsanstånd.
- Arbetar intensivt med att rigga och hantera de nya brygglånen
- Almi Invest har dialog med Tillväxtverket om möjligheten att ställa lägre krav på
privat ägande (frångå principen 50/50). Den privata sidans investeringsvilja har
minskat.
Handelskammaren:
- Fokus på exportföretag.
- Har dialog med handelsministern.
- Skickat ut enkät till företag om coronakrisens effekter. 1700 svar har inkommit.
Rapport till UD.
- Upprättat en ”helpline” med olika aktörers involvering. Oklart hur fortsättningen
blir då det inte har varit jättestort tryck på linjen.
Företagarna:
- Får många samtal från oroliga företagare. Många frågor om regeringens
”krispaket”.
IUC Z-group:
- Har sammanställt en enkät som skickats ut till medlemsföretagen. Den visar bl a att
ca 20% av företagen upplever brist på rörelsekapital idag.
- Vissa företag har redan produktionsstörningar.
Mittuniversitetet:
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Har kapacitet att öka volymen utbildning. Kikar både på utbud av sommarkurser
och möjligheter med uppdragsutbildning.
Ger nu distansundervisning.

Arbetsförmedlingen:
- Ser en betydande ökning av antalet arbetssökande.
- Notera att statistiken för varsel bara visar varsel i företag med över 5 anställda.
Finns därmed ett stort mörkertal i vår region.
Jämtland Härjedalen Turism:
- Jobbar på olika sätt bland annat med att se över om befintliga projekt behöver
riktas om avseende aktivitetsinnehåll för att bättre möta nuvarande behov hos
företagen.
- Dialog med Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet om stöd till
utbildningsinsatser för besöksnäringsföretag.
Östersunds kommun:
- Samlar in information om näringslivet behov och lotsar frågor. Näringslivskontorets
funktion tydliggörs.
- Kommunen som helhet ansöker proaktivt om personal till funktioner där det
befaras bli brist på personal.
- Tar bort vissa kommunala avgifter i syfte att minska drabbade företags kostnader.
- Bra samarbete mellan kommunerna i regionen och med de nordliga länen.
Samling Näringsliv
- Har samarbete med Peak Region AB med flera.

