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Näringslivsdialog 2021-09-27
Avstämning läget i länet
•

Region JH
o Maria Söderqvist, hälso- och sjukvården. Ingen hög belastning i sjukvården
just nu. Smittspridningen har varit högre men är på väg ner igen. Vecka 37
började de dala. Vi provtar mycket men positiva sjunker. 2 stycken på
infektion, 1 på intensivvård vilket är det första på länge. I allmänhet handlar
det om ovaccinerade yngre som behöver sjukhusvårdas. Positiva är det även
vaccinerade som är. Vi förbereder för att vaccinera 12-15 åringar. Vi
förbereder för mer fysiska möten och det nya normala. Börjar samordna
sjukresor igen.
o

Regional utveckling öppnar också upp vad gäller möten och
sammankomster framöver

o

Daniel Wangerud och Marcus Hansebo, Coronastöd. Status från Rädda
besöksnäringen: Upphandlade leverantörer har startat upp
kunskapshöjande insatser kostnadsfritt för företag. Upphandlade aktörer:
Vi har beviljat ungefär 55 stöd hittills varav alla kommuner är
representerade. Vissa kommuner har fler beviljade stöd – bland annat
Härjedalen. Vi har 3 olika stöd och totalt betalat ut ca 3.4 miljoner i stöd
såhär långt. Vi har pengar kvar, det finns en del ansökningar inne för
handläggning. Vi är i princip klara med en intervjuserie med företagare som
man kan ta inspiration av. Vi tittar på att göra om stöden lite för att de ska
bli mer träffsäkra även nu när vi inte är mitt i covid. Vi kommer troligtvis
döpa om dem och anpassa dem lite.

Bräcke – Future Fridays AB
o

Information angående ERUF, mer information kommer längre fram. Vi har
tidigare fått tillbaka pengar i form av en valutajustering. Det kommer nog
också ske nu men vi vet inga mer detaljer så vi återkommer senare

o

Statistik, Emma gör en uppföljning av arbetsmarknadsläget (se bifogad fil)
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o

Genomgång av enkät/utvärdering av näringslivsverkstaden (se mötesPPt)
▪ Från regionens sida är näringsdialogen uppskattad och ett viktigt
och bra forum
▪ Majoriteten vill fortsätta ses en gång i månaden
▪ Mycket positiva aspekter
• Bra information
• Bred uppdatering
• Specifikt och fokuserat
• Prioriterat av deltagare
• Tydligt, effektivt och väl förberedda möten
• Suddat ut gränser mellan aktörer
▪ Vad kan göras bättre
• Läget i allmänhet
• Mer tid till statistik
• Representation från bankerna
• Hitta/syfte och fokus efter pandemin
• Målet borde vara att avveckla mötet
▪ Vilket fokus inom näringslivsområdet? Var är särskilt viktigt?
• Positivt med bredd
• Bra med tematiska möten
• Infrastruktur och fossilfritt
• Arbetsmarknad/kompetensförsörjning
• Tydligare landsbygdsfokus
• Goda exempel på vad som händer i regionen
▪ Regionen återkommer med förslag på syfte och format på forumet
framöver

•

Länsstyrelsen, Maria Pettersson: Maria är sedan ett år tillbaka samordnare för
länsstyrelsens covid-19 kansli. Vi fortsätter med lägesrapporteringar till
Regeringskansliet. Vi har fortsatt tillsyn där lagen förlängdes men i princip alla
restriktioner stryks. De kommer finnas med om behov av tillsyn uppstår framöver.
Vad gäller omsättningsstöden var sista ansökningsdag sista 15:e sept, inte så
populärt som hoppats. Lokalhyresstödet, sista ansökningsdag är sista september om
någon hyresvärd behöver stöd.

•

JHT, Teres Gärdin: Möte med länsstyrelse och region förra veckan. Idel positiva
tongångar från destinationerna. Vi är inte ute ur pandemin men det börjar vända.
Kreativiteten som skapats under pandemin känner vi fortfarande av. Tydlig trend i
att säsonger mer och mer börjar suddas ut - längre sommar, mer nyttjad höst. Det
här med att man kan arbeta på andra platser av sitt hem gör att stugor är bebodda
större del av året. Det är fortsatt tufft för en del men för många platser har det också
gått riktigt bra. Östersund var inte med på mötet, de har kanske inte lika positiva
tongångar som övriga regionen.

•

Företagarna, Joakim Sjöstedt: I takt med att restriktioner släpps finns det positiva
tongångar. Kompetensbrist är påtaglig i vissa branscher. Skatteanstånd, vi jobbar
nationellt med ett remissvar kring hur de ska hanteras. Vi ser gärna en förlängning
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från 15 månader till 24 eller 36 månader. Vår känsla är att likviditet inte hunnit
byggas upp tillräckligt för att hinna betala i den takt som är föreslagen.
•

Nyföretagarcentrum, Olle Martinell: Inte så mycket nytt. Verksamheten rullar på i
nästan normalt tempo, lite mer digitalt men det rullar på.

•

Arbetsförmedlingen, Ola Kereby: Långtidsarbetslösheten ligger i princip still men
man ska sätta det i sammanhang att det i riket har ökat, vilket gör att vi ligger bra
till. Rätt fokus framåt är kompetensförsörjning.

•

Samling Näringsliv, Jenny Grip. Positiva signaler. Ser med tillförsikt fram emot de
hybrida lösningarna. Fastighetsdagen som planerat 27:e oktober. En spanarlunch
kring hur man kommer arbeta framåt från både medarbetare och
företagsperspektiv, den 6:e oktober – hybridevent.

•

Almi, Martin Hellström: Uppe i ungefär samma volymer som ifjol. De som är nytt är
gröna lån och hållbarhetsprocesser, annars vanlig verksamhet

•

IUC, Stefan Fredriksson: Det tuffar på bra i industrin i länet, bra fart och bra
orderingång. Det är brist på arbetskraft i industrin. Det jobbar vi med lite olika
projekt. Vi har blivit testcenter för industriteknik bas, vi kan testa personal utifrån
vad företagen behöver för kompetens. Kompetensförsörjning är den stora frågan.
Det pågår intresseanmälningar för nyetableringar i länet. Företag som vill flytta hit.
Vi ska träffa två företag inom kort.

•

LRF, Gabriella Persson Turdell: Gabriella jobbar som regionchef på LRF
mittnorrland sedan två år tillbaka, kommer från arbetsfördelningen. Vi har inom de
gröna näringarna relativt goda skördar även om det skiljer en del. Vi är en
folkrörelse med många medlemmar, vi räknas med att vi i slutet av november syns
och hörs mer – stor glädje att vi kan ses fysiskt. Det som oroar oss just nu är de
ökade priserna på främst diesel, det kommer bli dyrt att vara bonde eller jobba i
skogen. Kommer också bli dyrt med nybyggnationer. Den onyanserade
skogsdebatten i media oroar, de 13 000 skogsägarna känner inte igen sig i bilden
som målas upp i media.

•

Handelskammaren, Oliver Dogo: Utmaningarna är bränslepriser som kommer ha
stor påverkan för konkurrenskraften för vårt näringsliv – väldigt negativ utveckling
för oss som har långt till marknaderna. Positiva tongångar oavsett bransch, man ser
positivt på framtiden. Kompetensförsörjningen är den stora utmaningen. Vi gör ett
antal olika saker – en forskarbuss med MIUN för att inspirera kring
teknikutbildningar, bra uppslutningar från skolor i Jämtland. I morgon startar vi ett
Employer-branding-program tillsammans med regionen som vi erbjuder fysiskt och
digitalt tillsammans med projektet attraktiv region. Vi jobbar med att utveckla
företagens arbetsgivarvarumärke, hur lockar vi hit medarbetare och får dem att
trivas och stannas. Kör också ett utvecklingslab kring distansarbete tillsammans
med remote lab. Längre fram i höst även fokus på affärsutveckling. 11 november
logistikdagen där vi kommer lyfta behov som vi har kring infrastruktur i region mitt,
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GD Trafikverket kommer vara med. Från och med oktober börjar vi ses fysisk i våra
projekt. Det finns mycket som pågår kring kompetensförsörjning för där är behovet
som störst.
I våras försökte vi kartlägga kommande investeringar 10 år i Jämtland Härjedalen,
planerade investeringar för över 40 miljarder i regionen.
•

MIUN, Ludde: Ludde ej med men hälsar att från kursperiod två kommer det vara
campusförlagda verksamheter även för utbildningarna.

•

Inget speciellt från kommunerna.

•

Tid för nästa träff, 25 oktober klockan 15.00

