Trendspaning inför budget 2020

Inför budget 2020 fick samtliga Östersunds kommuns förvaltningar i uppdrag att utifrån de
trender som SKL identifierat i sitt material Vägval för framtiden 3 göra en analys och
bedömning på hur dessa trender påverkar Östersunds kommun. Tre trender bedömdes ha
större påverkan på kommunens verksamhet än övriga trender.
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Behovet av en ökad digitaliseringstakt för att kunna möta såväl interna krav på
effektiviseringar som förväntningar från kommunens medborgare är stort. Till detta finns en
säkerhetsrisk kopplad som måste beaktas i form av ökad känslighet för intrång och andra
digitala störningar. Digitalisering ställer krav på att verksamheternas dokument hanteras på ett
likartat sätt samt att verksamheternas processer är identifierade. För att möjliggöra en ökad
takt på digitalisering måste därför ett högre fokus läggas på kommunens dokumentations- och
processkartläggningsarbete.
Svårigheten att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet antas komma öka
framgent. Att Östersunds kommun ses som en attraktiv arbetsgivare är av yttersta vikt i detta
sammanhang, både inför kommande rekryteringsarbete men även för att förvalta och behålla
befintlig arbetskraft.
Klimatförändringar och behov av klimatanpassningar oroar såväl som den ökade osäkerheten
vad gäller rikets säkerhet. Förebyggande arbete för att klara en eventuell isolering är viktigt.
Medborgarnas krav på välfärdstjänster ökar och individuella insatser efterfrågas i allt högre
grad. Det är av största vikt att en god kommunikation förs med medborgare i viktiga frågor
innan beslut tas så möjligheter och svårigheter synliggörs och hanteras på ett transparent sätt.

Polarisering med ökade ekonomiska klyftor och utanförskap med kriminalitet som följd är en
trend som ökat starkt i hela Sverige sedan 80-talet. Det finns tydliga tecken på att trenden
även nått Östersund där bland annat kostnader för klotter, skadegörelse och vandalisering har
ökat.
Östersunds kommun har under de senaste åren haft en stadigt växande befolkning vilket är en
trend som ser ut att fortsätta. Bostadsbyggandet har inte har följt i samma takt som
befolkningsökningen vilket har lett till bostadsbrist och höga marknadshyror vilka exkluderar
vissa grupper i vårt samhälle. Detta leder till behov av hyressubventioner inom vård och
omsorg och en ökad trångboddhet hos grupper som i övrigt inte har sociala problem.
Efterfrågan på nya detaljplaner och bygglov är konstant högt och Östersundshem ser en stor
efterfrågan på de lägenheter som står till buds. Östersundshem ska enligt ägardirektiv från
Östersunds kommun producera 150 nya lägenheter per år och därutöver finns privata aktörer.
Det statliga investeringsstödet togs bort 2018 vilket påverkar de ekonomiska förutsättningarna
och därmed troligen även intresset för framtida nybyggnationer.
Minskad tillit för det demokratiska systemet är en
nationell trend och tecken finns på att även
förtroendet minskar i Östersund. För att bibehålla
förtroendet för det demokratiska systemet är det av
största vikt att Östersunds kommun syns, finns och
bemöter medborgare såväl i sociala medier som i
andra sammanhang.

