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Minnesanteckningar dialog 6 april 2020
Agenda
Uppdatering om vilka insatser som görs
Region Jämtland Härjedalen
• Näringslivssupporten: Mail och samtal har kommit in. De flesta samtalet handlar
om varsel och permitteringar. Bemanningen av företagssupporten kommer att
kompletteras med upphandlade konsulter inom sex områden. Avtal skrivs imorgon
tisdag och därefter genomförs ett uppstartsmöte. Kontakt mellan konsulterna och
företagen går via projektet A Business region on the move – som nu arbetar utifrån
behoven i befintligt näringslivet.
• Vi har fått inspel om att paketera ett erbjudande till näringslivet för att tidigt ta
kontakt med revisor eller redovisningsbyrå. Regionen för dialog med ett antal
aktörer gällande detta och sprider information när det är klart via våra kanaler.
• På nationell nivå fortsätter vi att titta på hur vi kan använda våra EU fonder
• Vi behöver se över våra utbildningsmöjligheter – det behöver vi prata ihop oss om.
• Statistik från genomförd enkät finns tillgänglig på
www.regionjh.se/coronaforforetag. I morgon presenteras statistiken på
kommunnivå.
Länsstyrelsen
• Rapporterar läget i länet till regeringskansliet varje onsdag och fredag varje vecka.
Kollar på hur de kan förfina rapporteringen för näringslivet i den rapporteringen.
• Alla Lst har tagit fram ett gemensamt underlag för vilka avgifter som kan skjutas
på, tillsys som ska genomföras mm.
• Väntar på förslaget gällande hyresrabatter, färdig förslag torde komma efter
påsken. Detta finns grovt beskrivet på Länsstyrelsens hemsida.
Handelskammaren
• Från mötet med besöksnäringen
• Förslag på åtgärder har skickats in
• Analysen av enkäten har skickats in till regeringskansliet.
• Hur ser det ut med användningen av krispaketen? Det är flera som tar del av dem
men det räcker fortfarande inte. Ytterligare åtgärder behövs, bland annat 100 %
hyrestäckning.
• Går det att dela upp höstlovet i 3 veckor för att skapa flera veckor
• Utökade flygråd i fredags iom att Bra flyg och SAS inte flyger inrikes från och med
idag. Ett utkast är framtaget för att ställa frågan om hur regeringen.
Nästa enkät kommer att skickas efter påskhelgen. Frågan är ställd till UD och
handelsministern om de vill ha med några kompletterande frågor till enkäten. Finns det
flera frågor som vi bör ha med så ta kontakt med Oliver på handelskammaren. Resultat
från tidigare enkät finner ni här: http://www.midchamber.se/det-viktigaste-just-nu-enklaregler-och-tydlig-information-till-smaforetag-samt-att-halla-igang-industrierna/
Almi
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•
•
•

Har ett högt söktryck på Brygglånen. De är svåra ärenden och tar ganska mycket
tid.
Har fått bra stöd av näringslivssupporten
Lanserar en rådgivningstjänst för att simulera ekonomin i företagen. Länk finns här:
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/simulera-din-affar/

•

I fredags gick erbjudandet om företagsstöd till. Tills idag har 25 ?? inkommit.

JHT

Miun
•

Har fått besked på nationellnivå för utökade utbildningsplatser. Vi har fått det per
lärosäte.

Kommunernas tillväxtchefer/näringslivschefer
• Våg 1 som drabbade besöksnäringen hårdast och vi är inne i Våg 2 där vi ser att
industrin börjar varsla
• Ser att det finns innovativa lösningar för att hantera situationen.
• Kommunvis uppdatering: se bilaga
Arbetsförmedlingen
Hur det går: Varselstatistik för mars är att vi avviker från riket. 30 % av varslet ligger inom
tillverkningsindustrin, vilket är en högre andel än övriga riket. För länet fördelat per
bransch se följande länk: https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-ochanalyser/statistik

•

IUC Z Group
• De stora industrierna varslar för att säkerställa handlingsfrihet. Det är införsel av
material som snart blir ett problem. Problem med inleveranser som man planerar
för nu, mindre problem med utleveranserna just nu.
• Kan erbjuda 350 webb utbildningar riktat mot industrin.
Företagarna:
• Bilden att många varslar för att förbereda sig för framtiden. Tar också med sig hur
de kan lyfta frågan om varsel om färre än 5 tjänster.
• Många har en stor oro 14 arbetsgivaravgifter och 24 löneutbetalningar.
NyföretagarCenturm
- Nedsättning av arbetsgivaravgiften som vi har i länet redan gör att man inte kan ha
båda nedsättningarna vilket medför att det inte rör sig om den nivån som det talas
om på nationell nivå.
I Självtest för korttidspermitteringar på Tillväxtverket ställs frågan om företag är på
obestånd eller i behov av att upprätta en kontrollbalansräkning, svarar företagen JA så är
de inte stödberättigande. Då faller stödinsatsen bort för många inom besöksnäringen och
hotellbranschen och många kommer därav inte att klara av situationen. Företagarna
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arbetar också med den här frågan. Länk till självtestet finns här:
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid19/korttidsarbete/testa-ratt-till-stod.html

Insatser som behöver göras:
• Kan vi fånga upp även varslen hos företag som varslar färre än 5 tjänster.
• Behöver vi en varselsamordnare för regional och kommunal information?
• LST behöver ha kontakt med de som har enkäterna för att få de viktigaste
uppgifterna för att kunna sätta tryck på det som vi behöver nu.
• Gränsproblemen Sverige-Norge är exempel på en problematik som vi kan behöva
synliggöra.
• Kompetensväxling och utbildningsdelar och kolla på de 10 000 platserna in om
yrkeshögskolan. Att säkerställa att platserna uppfyller länets arbetsgivares behov
finns och är som störst.
• Information om tillgängliga erbjudanden och åtgärdspaket är sammanställda på
företagarnas hemsida. Se länk här: https://www.foretagarna.se/driva-egetforetag/corona--rad-och-stod-till-foretag/
-Nästa träff
Tisdag kl. 15:00 den 14:e april. Martina Lundholm skickar kallelse.

