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Näringslivsdialog 20 april 2020 - anteckningar
Senaste från Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen och
Arbetsförmedlingen
Möte med bankerna
• Anders Byström har pratat med Jöran Hägglund om att ha ett möte med länets
banker. Det är en uppmaning från departementet att föra dialog och diskussion med
bankerna lokalt.
Näringslivssupporten
• Är nu förstärkt med kompetenser inom Försäkring, HR, Ekonomi bokföring –
revision, Affärsjuridik - obestånd – konkurs, Krishantering, Ledning
Två stödpaket till näringslivet
1. För att hantera utbildning inom besöksnäringen.
2. Ekonomiskt stöd för mindre företag upp till 20 anställda.
Matchning:
• Matchajobben.nu finns möjlighet att koppla ihop sig på men det är dock inte så väl
använd i dagsläget. Vi ser att samlingssida för företagare och individer liknande den
som Region Skåne tagit fram. Innehållandes utbildningsutbud, statistikunderlag
mm. Länk: https://utveckling.skane.se/tema/information-om-coronaviruset-forforetagare/
• Modell för matchning av utbildningsutbud är under upparbetning och förslag till
modell ska vara färdig innan semestern. Modellen är hämtad från Gävleborg som vi
formerar till vår för länet. Länk: https://www.regiongavleborg.se/regionalutveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/semaforen/
• Stort behov av att följa statistik med varsel och konkurser framåt. Vi delger denna
information via webb löpande.
• Kom gärna med synpunkter till Martina på martina.lundholm@regionjh.se eller
Annika på annika.hermansson@regionjh.se
Utlysning från ESF
• ESF utlysningen innebär nu och i planeringsfasen av projektet/projekten att
inventera kompetensbehov hos företag och stärka individer.
• Vi vill gärna komma i kontakt med er alla och se vilka som är i behov av insatser
som görs via projektet. Kan vi skicka en förfrågan för er att svara på så snart som
möjligt, senast på fredag för att jobba vidare utifrån?
• Inspel till Martina martina.lundholm@regionjh.se eller Marina på
marina.gregorsson@regionjh.se
o JHT: Har en dialog med LRF om att göra något gemensamt med små
livsmedelsföretag med koppling till besöksnäringen.
o Ett samlat förfrågningsunderlag att ställa till företagen tas fram av
Regionen.
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Länsstyrelsen, hyresersättningar, läget i lantbruket
• Förordningen offentliggjordes i fredags för stöd till hyresersättningar.
Handläggningen sker i Västernorrland för länets del.
• Bjuder in till fastighetsägare för att informera om att stödet finns, görs i samverkan
med näringslivskontoren.
• Regeringen förlängde inreseförbudet till 15 maj, på polisens hemsida finns listade
undertagsfall.
Arbetsförmedlingen
• Varselantalet har gått ner och har börjat att närma sig en normal nivå.
Korttidspermittering är nog en bidragande faktor till det.
• Arbetslösheten ökar, 2-3 gånger fler inskrivna än andra år.
• På myndighetsnivå förs det över resurser för att hantera administrationen kring alla
nyinskrivna. Utlåning av personal från lokalkontoren till detta göras och kommer
säkert att göras under sommaren också.

Senaste från organisationer;
Företagarna
• Jobbar aktivt för att få till ett kostnadsstöd för intäktsminskning. Fortsatt
problematik med enskilda firmor där företagarna inte själv omfattas av
korttidspermitteringen utan endast deras anställda.
Handelskammaren:
• Planerar för en uppföljning av enkäten under onsdag förmiddag ska den gå ut.
Viktigt att få koll på konkursläget för att få en första känning innan helgen. Något
reviderad från första enkäten men också bibehållen för att kunna göra jämförelser
med första enkäten.
• Flyget diskuteras med flera aktörer och ett möte är inbokat med SAS under
morgondagen (tisdag).
JHT
•
•

•

Kör igång planerade utbildningen om 2 veckor. Ett 70-tal företag i länet deltar.
JHT planerade också en revidering av besöksnäringsstrategin utifrån Regionala
utvecklingsstrategin och Smart Specialiseringsstrategin. Nu jobbar de utifrån ett
scenario. Den 11 maj kommer styrelsen att ägna tid till denna fråga. Underlag är
viktig att ta del av från JHT.
Arbetsutskott ur styrelsen tillsammans med VD har ett uppdrag att kolla på
framtiden efter Corona.

Samling Näringsliv:
• Hoppas på att kunna gå igång med ”Revisorspaketet” snart, det ligger som ett första
steg inför en fortsättning när vi kommer ur pandemin.
IUC Z Group:
• Går ut med en ny enkät under nästa vecka, en lika enkät med alla svenska IUC, görs
i samverkan med Tillväxtverket.
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•

Utbildningsprogrammet inom SIMJH är igång, ett antal företag är ingång med
anmälan till utbildningar för sin personal.

Nästa möte är den 4:e maj kl. 15.00

