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Tack för i år!
2019 har minst sagt varit ett händelserikt år, inte minst för
mig, Fredric, som valde att återvända till Östersunds
kommun efter en tid i privat näringsliv. Året har bjudit på
en ordentlig resa där vi som Näringslivskontor har förändrats
och växt från 7 medarbetare till så många som 21!
När vi nu går in i 2020 så har vi spännande saker framför
oss. Inte minst så ska vi arbeta fram ett helt nytt Tillväxtprogram i kommunen som
ersätter nuvarande Tillväxtplan. Det nya programmet blir ett mycket viktigt styrdokument som ska ange riktningen för Näringslivskontorets och hela kommunens verksamhet ända fram till 2030!
Ja, nu riktar vi strax strålkastarljuset mot 2020 men innan dess vill jag och alla
medarbetare på Näringslivskontoret önska er alla en riktig god jul! Tack för alla goda
samtal, alla möten och vår fina samverkan både lokalt och regionalt.
God Jul och Gott Nytt År!
Önskar Fredric Kilander och vi alla andra på Näringslivskontoret

Fler sopavgifter höjs från 1
januari 2020. Hämtning av brännbart
avfall kommer kosta lika mycket för
flerbostadshus och verksamheter som
det redan gör för villor. Hämtning av
370 liters kommer att kosta 98 kr/per
gång och för 660 liters kommer det
att kosta 136 kr/per gång. Avgifterna
för djupbehållare förändras och blir
495 kr/per tömningstillfälle för 3 m3
brännbart.
Avgiften för felsorterat och överfyllda
kärl höjs till 200 kr/per gång.
Läs mer om sopor här.

Intresserad av gastronomi
Är du som företagare intresserad av att
få inbjudningar till studieresor, internationella och regionala matevenemang?
Ta del av vad som händer inom Creative Cities Network. Hör av er i så fall
till Theresia Grön

Elintensiv industri ny basnäring i regionen?
Östersund och Krokom ska bli målet
för stora internationella investerare
inom elintensiva industrier. Det är ett
av syftena för The Power Regions nya
treåriga projekt, Hållbar elintensiv
industri. Läs hela artikeln här.

8 av tio elever får arbete

Får du besök av tidigare
Östersundsbor under julen?
Är dom intresserad av att flytta tillbaka
till Östersund? Då tycker vi att du ska
tipsa om eventet som vi anordnar den
27 december kl 14-16 på Norra Station.
Facebook-eventet hittar ni här.
Tipsa även om Leva i Östersund , websiten där man hittar jobb inom bristyrken
och det mesta inför en eventuell flytt.
Söker ditt företag personal och vill du
annonsera på den sidan, kontakta
jessica.stenback@ostersund.se eller
karin.henriksson@ostersund.se så får du
information om hur du gör.

Näringslivskontoret

Trafiksituationen Lillänge
Företagarna och Odenskogs Företagarförening bjöd in till ett möte där Trafikverket
och Östersunds kommun deltog för att
diskutera hur man löser trafiksituationen
i Lillänge. Alla på mötet var överens om
att man måste vidtaga åtgärder.
Östersunds kommun har tillsatt en
arbetsgrupp som ska vara klar i mars
med förslag på åtgärder som ska lämnas
till Trafikverket. Nu i december träffas
Trafikverket och kommunen och ett nytt
informationsmöte bestämts till den 28
januari för återrapportering hur långt
man kommit.

Region Jämtland Härjedalen har följt
upp elever som studerat vuxenutbildning via Lärcentrum i Östersund.
Undersökningen visar att 8 av 10 går
till relevanta arbeten efter avslutad
utbildning.

Aktuellt hos MIUN
Campus on Tour, ett nytt koncept som
tar studenterna från campus ut till
framtida arbetsgivare rullar igång
nästa år. MIUN fyller en buss med
studenter, och ger er möjlighet att
presentera ert företag på plats.
Resorna kommer att vara både
branschspecifika och allmänna.
Kontakt: Joakim Samuelsson

Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 063-14 39 00.

Företagslots, kostnadsfri service för dig som företagare eller blivande företagare. Du kan få hjälp med att undersöka vilka eventuella tillstånd du kan behöva, lediga
lokaler, kontakter in i kommunen, finansieringstips, tips om samarbetspartner med mera. Läs mer här.
Matchningskontoret, behöver du hjälp med att hitta rätt person till ett uppdrag, kort som långt, hör av dig till matchningskontoret. Läs mer här.

