Nyhetsbrev från

Näringslivskontoret
Januari 2020 redaktör Maria Stenhammar

Många vill till Östersund

Fler och fler vill flytta till vår kommun och vi vet att ni inom näringslivet
söker personal.

Nya företagsetableringar
till länet?
Lars-Åke Wassö är tjänstledig från
sin tjänst som näringslivsutvecklare
och har börjat jobba i ett projekt med
syfte att få företagsetableringar till
länet. Lars-Åke återfinns på Region
Jämtland Härjedalen, Regional utveckling på Campus.
Du når honom på 070 - 284 26 11
eller lars-ake.wasso@regionjh.se

Så därför har vi på Näringslivskontoret under flera år ordnat rekryteringsevent och
hemvändarevent, med goda resultat. Från senaste rekryteringseventet i oktober 2019
är det flera företag som har processer på gång med personer som sökt jobb. Från det
eventet, hemvändareventet och från de som hör av sig via kommunens hemsida eller
via www.levaiostersund.se har vi nu listor på personer som vill flytta hit. Dessa listor
hittar ni här, Lista 1 och Lista 2. Är det någon/några ni är intresserad av att komma i
kontakt med, kontakta Jessica Stenbäck med nummer på personen/personerna så ser
hon till att ni får deras kontaktuppgifter.
Vi kommer också att ordna ett rekryteringsevent i Stockholm den 30 maj.
Mer information om det kommer i kommande nyhetsbrev. Men känner ni redan nu att
ni är intresserad av att följa med, kontakta Maria Stenhammar.

Ta ditt företag in i framtiden

Medborgardialog Brunflo

Så kan ditt företag växa, öka lönsamheten, konkurrenskraften och attrahera
talang!
Det är huvudrubriken på de tre föreläsningarna som Näringslivskontoret
anordnar. Dessa föreläsningar vänder sig
mot VD, rekryterande chef eller HR.
Den första, med cirka 120 deltagare, har
redan varit men två återstår så vänta
inte med att anmäla dig.
Du kan läsa mer om de som återstår, 20
februrari och 20 mars, här.

Östersunds kommun har beslutat att
ta fram en utvecklingsplan för Brunflo med syfte att bland annat utveckla
företagande, kommersiell samt offentlig
service, skolor och bostadsbyggande.
I september var det en medborgardialog
och den 19 februari blir det en till.
Kom och tyck till på de förslag som lämnades i höst. Håll utkik om tid och plats
som kommer att spridas i olika media.

Erik Esseen
affärsutvecklare i projektet The
Power Region sedan 2 år, tar över
flera av Lars-Åke Wassös tidigare
uppgifter som näringslivsutvecklare
på Näringslivskontoret framöver.
Med ett förflutet inom trä-, kemi- och
textilindustri ser han fram mot att
få möta företagare, myndigheter och
övriga kunder!
Erik nås på 070-454 72 64 eller
mail.

Få inspiration och sälj mer
Näringslivskontoiret, Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet bjuder
in till en inspirationsföreläsning den
30 januari med Kajsa Lundborg.
Vi startar kl 14.00 och slutar 15.30
och föreläsningen är i Aulan på JGY
Wargentin.
Läs mer här och anmäla er senast
den 27 januari.

Östersunds kommun
släpper nya e-tjänster
Samhällsbyggnad har tillsammans med
näringslivskontoret tagit fram e-tjänster
som kommer att göra det enklare för
både företag och privatpersoner.
E-tjänsterna som lanseras är bland annat registrering av livsmedelsanläggning,
årlig rapportering av köldmediekontroll,
anmälan av schaktning och ansökan om
tillstånd för hantering av petroleumprodukter inom våra vattenskyddsområden.
Alla e-tjänster hittar du på ostersund.
se. Under året kommer fler e-tjänster
att släppas.

Vad vet och tycker du om
marknadsföringen?
Vi är nyfikna på vad ni – kommunens
företagare - vet om vår marknadsföring
av Östersund och de verktyg som finns
utvecklade för den som vill berätta om
Östersund. Och givetvis vill vi veta vad ni
tycker. Därför ber vi om 5-10 minuter av
din tid för att svara på en enkät.
Stort tack till dig som tar dig tid att
svara på frågorna som finns här!

frilandsodling och förädling samt ledarskap, skötsel och underhåll av gröna
miljöer.

Krångligt skrivet?
I år fyller språklagen 10 år. Där kan
man bland annat läsa att myndigheterna
ska skriva vårdat, enkelt och begriplig –
det vill säga i klarspråk.
Vi på Östersunds kommun vill fira detta
genom att satsa extra på en klarspråkskampanj. Som en del i kampanjen
öppnar vi nu en ny väg in på hemsidan.
Där kan du enkelt rapportera om du
stöter på svårbegriplig information från
kommunen.

Rötgasanläggning?
Östersunds kommun gör en förstudie
för att bygga en rötningsanläggning för
matavfall på Gräfsåsen. Inriktningen är
att:
-Ta emot matavfall och biologiskt avfall,
främst från länet.
-Producera fordonsgas
-Producera KRAV-certifierat biogödsel
som kan användas av länets lant- och

Munkflohögen
årets by 2019
Munkflohögen har utsetts till Årets by
2019 i Östersunds kommun. Priset togs
i konkurrens bland 17 andra nomineringar. Vinsten är ett diplom och ett pris
på 25 000 kronor. Läs motiveringen.

Så skyddar du din tjänsteidé
Har du en digital affärsidé eller en
tjänsteidé som du vill skydda? Almi
bjuder in till ett seminarium den 20
februari om vikten av att hantera ert
företags tillgångar på rätt sätt, för att
öka konkurrenskraften och möjligheterna att ta er verksamhet till nästa steg.
Läs mer i Almi’s kalendarium, välj län.

200 företag ska kunna anställa
Det ska bl a projektet ”En attraktiv
region” uppnå. Projektet ska förbättra
kompetensförsörjningsarbetet i regionen
genom att stärka samarbetet mellan
kommunerna och näringslivet. Projektperioden är 1 januari 2020 - 31 december 2022. Läs mer om projektet här.

Kickstarta ditt företag
Almi’s nyhetsbrev
Är ni intresserad av nyhetsbrev från
Almi så kan ni ta en titt på denna sida
och där kan ni anmäla att ni vill prenumera på nyhetsbrevet.

Yrkeshögskoleutbildningar
I januari beslutade Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka YH-utbildningar
som får bedrivas i landet. I vår region
är det: medicinsk sekreterare, redovisningsekonom, stödpedagog, drift- och
fastighetstekniker, affärsutvecklare
besöksnäring, vildmark och äventyrsgudie, event och project manager samt 2
trädgårdsmästarutbildningar

Näringslivskontoret

skogsbrukare.
Läs mer på kommunens hemsida

Pågående upphandlingar
Östersunds kommun handlar nu upp
bland annat:
-Fastighetsunderhåll i Östersunds kommuns fastighetsbestånd.
-Riksfärdtjänst
-Konsulttjänster Minnesgärdets vattenverk
Något för ditt företag eller någon annan
entreprenör?
Tipsa gärna andra. Mer information
finns här.

Få förståelse om ditt företags viktiga
ekonomiska samband och nyckeltal.
Få Kunskap och inspiration om hur du
kan arbeta effektivt med din marknadsföring och försäljning. Detta och mera
verktyg presenteras av Almi den 19
februari. Läs mer i Almi’s kalendarium,
välj län.

Aktuellt hos MIUN
Välkommen till invigningen av Myndighetsfestivalen! Festivalens tema är
organisationskultur. Invigningen hålls
på Mittuniversitetet den 3 februari
och sedan följer aktiviteter inom temat
under veckan. Invigningen och den inledande aktiviteten är öppen för allmänheten. Läs mer här.

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.

