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Näringslivsdialog om coronakrisen
20200414
Minnesanteckningar
• Näringslivssupporten är förstärk med följande kompetenser: försäkring, HR,
ekonomi (bokföring, revision), affärsjuridik (obestånd och konkurs), krishantering
och ledning.
• Förslag till kompetensförhöjande insatser IUC och JHT
•
JHT, Samling Näringsliv. Två stödpaket till näringslivet är på gång.
o IUC: 350 olika webbutbildningar, gäller korttidspermittering, gratis
utbildning.
o JHT: hoppas vara igång v. 18, syr ihop upplägg på utbildning på sex veckor.
o Samling Näringsliv: Underlätta för revisorer som tittar på likviditet framåt.
Vänder sig till företag på upp till 30 anställda.
• Snabbutlysning från ESF-rådet och Socialfonden. Uppskattar att det rör sig om
8,5 Mkr till båda länen (Jämtland Härjedalen och Västernorrland). Ska
medfinansieras till 53 %. Syfte att kompetenshöja individen. Vill ha inspel från
övriga hur vi går vidare. Ej öppen ännu. Projektstart 1 juni. Vart ska vi rikta insatsen
inom ESF? Livsmedel? Kan även handla om skogsskötsel. Alla mejlar in inspel.
• Korttidsarbete:
Tillfällig hyresrabatt: Gäller 1 april till 30 juni. Kan börja teckna sådana avtal redan nu. :
Information finns på Jordbruksverkets hemsida. SNI koder som ska vara godkänd för

hyressänkning: https://www.regeringen.se/sverigesregering/naringsdepartementet/foreslagna-branscher-att-ta-emot-hyresstod/
•
•
•
•

Ekonomiskt krispaket kl. 16 idag, handlar ev. om korttidsarbete.
Likviditetsförstärkning via skattekontot:
Vi behöver kraftsamla gällande bredbandsutveckling:
Utökade utbildningsuppdrag till lärosäten (dialog med regering pågår):
o Sommarkurser 2020
o Ca 750 extra platser för Miun (finns även många platser vid andra
lärosäten).
o Ex extra sommarkurser, särskilt turism. Sen anmälan öppen nu, men sök
snarast möjligt, först till kvarn.
o
o
o
o
o

o
o

Höstutbildning:
Utökat Basår, fr.o.m. HT2020. Ca 110 platser för Miun (ex.
teknik/naturvetenskap)
Utbildning riktad mot bristyrken och omställning, fr.o.m. HT2020, troligen
ca 50-60 platser (ej klart)
Ex. Program för lärare, byggingenjör, energiingenjör, elkraftsingenjör. Även
fristående kurser, omvårdnad, turism, datateknik m.m
Nationell antagning via:
www.antagning.se
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•

o Deadline 15 April för hösten! Kan bli sen antagning också.
Nästa möte måndag 20/4 kl. 14

