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Vi tar pulsen på näringslivet
Under januari genomfördes en undersökning av alla företag med en anställd
och uppåt i Östersunds kommun. 30% svarade, motsvarande 482 företag.
De områden som undersöktes var kompetensförsörjning, lokaler, samverkan
med skola och Näringslivskontorets verksamhet.
I undersökningen konstateras b.la. ett mycket högt rekryteringsbehov, enbart
bland de svarande behövs det inom det närmsta halvåret rekryteras 550 personer. Tittar man på gruppen i sin helhet hamnar anställningsbehovet på cirka
800 personer. Störst behov är det inom bygg, restaurang och av undersköterskor, tekniker, mekaniker och ingenjörer.
Samtidigt är det bara 15 % som har en nyanländ eller språksvag person anställd. Många företag ser hur samverkan med skolor är viktig för kompetensförsörjningen och nästan hälften kan tänka sig att båda ta emot praktikanter
och studiebesök likväl som att hålla föredrag.
När man tittar på vilka frågor som är viktiga för företagen i stort, ligger
bredbandsuppkoppling och tillgång till personal med rätt kompetens högst
på listan. Det framgår också i undersökningen att många företag har ganska
dålig kännedom om näringslivskontorets verksamhet. Dom som känner till
verksamheten förväntar sig av den att den ska bidra till inflyttning och företagsetableringar och att hjälpa till och underlätta för företag i olika frågor.
Av alla svarande företag lämnade 80% sina kontaktuppgifter. Dessa kommer
kommunen nu arbeta vidare med när det kommer till rekrytering, utbildning,
praktik, lokaler m.m. Sammantaget innebär undersökning ett fantastiskt
underlag för att tillsammans skapa bättre förutsättningar för företagande i
kommunen.

Yrkeshögskola
Det är en het utbildningsform där
förutsättningen är ett tydligt kompetensbehov från det lokala näringslivet,
med stark koppling till företagen
under hela utbildningen. I höst startar
två nya utbildningar i Östersund: Solenergiprojektör och Utvecklare inom
.NET. Här är listan på YH-utbildningar i Östersund.
Är du sugen på att byta karriär eller
känner du någon som är det? Tipsa
gärna om minimässan den 4 april kl
11-13.Där finns arrangörer av YHutbildningar som du ställa frågor till
arrangörerna eller till Lärcentrums
vägledare. De bjuder på fika.
Läs mer här.
Vill du få mer information läs då
artikeln om YH-utbildningar här.

E-handeln i Norden växer
E-handeln tar en allt större plats i
nordbornas liv. Under 2018 handlade
vi fysiska varor för över 320 miljarder
kronor via nätet och den siffran förutspås växa. I denna rapport beskrivs
viktiga likheter och skillnader mellan
ländernas e-handelskonsumenter.
Läs rapporten här.

Tack till alla som deltog i undersökningen!

Timbanken
Du har väl inte glömt bort att Timbanken finns, där du som företagare
kan få 5 gratis rådgivningstimmar för
att utveckla ditt företag?
Läs mer och ansök här.

Den fysiska butiken i en
digital värld

E-hälsocentrum - känner du
till det?

Handelsrådets har en trendspaning på 3
orter i Sverige och den 8 april kommer
de till Östersund. Förmiddagen kommer
att handla om digitalisering, men den
här gången ägnas den fysiska butiken
extra uppmärksamhet. Läs inbjudan
och anmäl er här.

Där samarbetar näringslivet och det
offentliga för framtidens vård. Läs mer
om E-hälsocentrum i en artikel från
Svenskt Näringsliv.

6 fällor vid låneansökan
Vilka misstag är vanliga när ett företag
söker finansiering? Almis rådgivare EvaLena Kron tipsar om vad du bör undvika
och hur du ska göra istället.
Läs tipsen här.

Cirkus Cirkulär
Cirkus Cirkulär är en fyra veckor lång
hållbarhetsfestival som SMICE, ett
nätverk för att stödja omställning till
cirkulär ekonomi i Mittnorden, ordnar.
Festivalen är för alla som gör något för
att utveckla ökad hållbarhet och cirkulär ekonomi. Läs hela programmet här.

Vill du bygga i sommar?

Då är det dags att söka bygglov och det
göra du i kommunens e-tjänst.
Mer information finns här.

Företagslotsen
Undrar du vad företagslotsen kan hjälpa
dig i ditt företag med? Då kan du se
några filmer som illustrerar just det och
filmerna ser du här.
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Byggmöjligheter och lokal
service i Häggenås
Välkommen till ett öppet möte i Häggenås den 27 mars. Få bland annat information om Östersunds kommuns nya
budgetstrategi, satsningar på kommunal
service, infrastruktur och bostadsbyggande i kommunen. Läs mer här.

Söka lån och riskkapital
Tillväxtverket har samlat en förteckning
på olika aktörer där du kan söka stöd
och bidrag, lån och garantier samt riskkapital. Här hittar du den sidan.

Snöröjning, nybyggen och
underhåll
Dessa upphandlingar pågår nu och de
hittar du här. Något för dig eller för
någon du känner? Tipsa gärna.

Onlinejobbmässa
Har ni svårt att hitta rätt kompetens?
Lösningen kan vara att vända sig till ett
annat land för att rekrytera. Den 9 maj
anordnar arbetsförmedlingen on-line
rekryteringen ”Careers in northern
Sweden”. Ett rekryteringsevent där
arbetsmarknaden och jobbmöjligheter i
norra Sverige kommer att presenteras.
Få mer information här.

Save the date
- Företagsfrukost 17 april. Inbjudna
kommer separat
- Företagsträff den 27 maj,tema
hållbarhet. Inbjudan kommer separat
- Årets klimatträffpunkt – klimatseminarie i Östersund 18/9

Bli mer digital
Google Digitalakademin kommer till
Östersund och Stortorget den 1-3 april
med en portabel utbildningslokal och
erbjuder kostnadsfria utbildningar inom
digitala marknadsföring och kommunikation. Här anmäler du dig till kurserna
samt personlig rådgivning. Boka en plats
för att vara säker på att få plats då utbildningslokalen innehåller ett begränsat
antal platser.

Åre Business Forum
Denna vecka deltar medarbetare från
Näringslivskontoret, Carina Otterfalk
och Magnus Lindgren, på Åre Business
Forum. Ett bra forum för intressanta
möten så de tar gärna ett möte med dig,
kontakta dom.

Aktuellt hos MIUN
Ca 15 500 personer har valt att söka
till Miun för att studera i sommar, det
innebär att Miun befäster sin position
med flest sökande till sommarkurser.
Sommarkurser är en möjlighet för
fortbildning av redan yrkesverksamma
och för nya studenter att prova på
en högre utbildning. Ansökningstiden
för sommarkurserna har gått ut, men
vissa kurser kan en sen anmälan vara
möjlig,se här.
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Erik Esseen

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.

