Näringslivsråd

Protokoll
Plats och tid: Digitalt möte, onsdag 29 april 2020
kl. 17:30-18:30

Närvarande:
Marit Rempling, vice ordförande kommunstyrelsen
Mimmi Ekström, näringslivschef
Ola Johansson, kultur- och utbildningschef
Henrik Ricknell, näringslivsutvecklare
Susanne Engström, Företagarna Ockelbo
Marika Hansson, Företagarna Ockelbo
Anna-Maria Berggren, Service & Handel
Malin Höcke, LRF Ockelbo
Helena Almén, LRF Ockelbo

1. Mötet öppnas
Vice ordförande Marit Rempling hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Val av justerare
Malin Höcke utsågs att justera dagens protokoll.

3. Föregående protokoll
Lades till handlingarna.

4. Information från kommunen
- Allmänt om arbetet i kommunen utifrån rådande läge (Marit).
Sker stabsmöten två gånger i veckan och flertalet möten för regional samverkan.
Lägesbild/rapporter skickas till Länsstyrelsen (påverkansgrad, utmaningar,
prioriterade åtgärder, behov av samverkan, konsekvenser på kort och lång sikt,
behov av samordnad kommunikation etc). Planer finns för olika nivåer av
personalbortfall 20-40-60 (planera för 80, katastrofläge). Lokaler för vård av covid19 patienter håller på att iordningställas.
”Håll i och håll ut” – rekommendationer social distansering är VIKTIGT.
- Stöd och information till företagare (Mimmi)
Det är mycket information att ta till sig som företagare. Genom stöd från Region
Gävleborg erbjuds nu företagare i kommunen två kostnadsfria konsulttimmar kring
ekonomisk rådgivning, likviditetsplanering, tolkning av nya regler och åtgärder.
Erbjuds också digitala föreläsningar. Samlad information finns på
https://ockelbo.se/Invanare/Coronavirus/Information-till-foretagare/
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5. Nulägesbeskrivning från era medlemmar

- Företagarna Ockelbo
Många som har det kämpigt, men vissa branscher rullar det på som vanligt. Det
är ovissheten som är värst. Flera företag nyttjar korttidsarbete och jobbar 60, 80
%. Behövs mer åtgärder, särskilt för enskild näringsverksamhet.
- LRF Ockelbo
Många har det kämpigt. Skogs- och lantbruksföretag har svårt att ta del av de
olika stöden. Konstateras nu att de är samhällsviktiga och ökar medvetenheten
vilket förhoppningsvis leder till något gott framöver.
- Service & Handel
Stor oro! Kämpigt för många butiker eftersom färre kunder handlar. Butiker
anpassar sig med olika lösningar. Kommunens köp av Ockelbo Presentkort
uppskattades och betydde mycket.
6. Övriga frågor
- Information: Sommar i Ockelbo 2020 delas ut sista helgen i maj. I den finns
evenemangskalender, vilken inte är välfylld men den är med ändå. Står i
magasinet att evenemang som planeras naturligtvis följer myndigheternas
rekommendationer. Det går alltid att skicka in och fylla på med evenemang i de
digitala kanalerna om läget lättar.

7. Mötet avslutas
Marit Rempling tackade och avslutade mötet.

Nästa möte 30 september 2020.

Vid protokollet:

_______________________
Mimmi Ekström

Vice ordförande:

Justerare:

_______________________
Marit Rempling

_______________________
Malin Höcke
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