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Strategiska åtgärder

Kommer inte att genomföras

Status

Kommentar

Lokalt engagemang och lokalt inflytande
Östersunds kommun arbetar för att det ska bli ett nytt LLU*-område (*Lokalt
Ledd Utveckling) där Östersunds landsbygd ingår)

Ett nytt Leader område har bildats Leader Sjö, Skog och Fjäll.

Östersunds kommun medfinansierar LLU vilket är en vidareutveckling
av Leadermetoden.

Östersunds kommun har medfinansierat förstudien samt Leader Sjö,
Skog och Fjäll.

Dialogmöten genomförs årligen på landsbygden,
där både förtroendevalda och tjänstemän
deltar.

Dialogmöte har skett i Fåker angående byggande av äldreboende.
Dessutom har Vård och omsorgsförvaltningen genomfört dialogmöten
angående boende på landsbygden.

Område Tillväxt har personella resurser som
ansvarar för landsbygdsfrågor

0,5 tjänst på Näringslivskontoret har speciellt ansvar för
landsbygdsfrågor. I övriga tjänster finns ansvaret som en del av
tjänsten.
I arbetet med Leader så har målsättningen varit att ungdomar bjuds in
och deltar på träffarna. Här finns ett behov av ytterligare arbete.
Samarbete kommer att ske med den nya tjänsten som
ungdomsansvarig.
Kommunfullmäktige har utdelat pris till Årets By –
2014 Böle By och 2015 Ångsta.

Ungdomar ska uppmuntras att delta i samhällsutvecklingen. Möten
specifikt riktad till ungdomar genomförs årligen. Ungdomar ska vara
medarrangörer.
Årets by ska utses årligen.

I arbetet har representanter från Östersunds kommun deltagit och gemensamt
anordnande av dialogmöten på tre orter samt deltagit i skrivarbete i
framtagandet av utvecklingsplanen.

Boendemiljö
En inventering ska göras för att ta reda på behovet av bostäder på
landsbygden. Det gäller alla former av boenden – lägenheter,
trygghetsboenden, särskilda boenden och tillgången på
småhustomter.
Kontakt tas med olika aktörer, offentliga och
privata, för att komma fram till samordnad

Privata boenden Orrviken – Fannbyn samt Häggenås Östersundshem.
Annersia "Knytta"
Idag har privata aktörer avstyckat för tomtmark och säljer/kommer att
sälja tomtmark i bl a Fannbyn och Orrviken.
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förslag för hur bostadsbehovet på landsbygden
kan lösas
Olika finansieringslösningar och stöd som finns för att bygga på
landsbygden ska kartläggas för att sedan spridas till de som är
intresserade av att bygga.
Kommunens befintliga tomter på landsbygden,
ska profileras och marknadsföras.

Kommer inte att genomföras
Ytterligare arbetet kommer nu att påbörjas när möjligheter finns i form
av medfinansiering genom projektmedel.
Arbete pågår men ännu ingen lösning.
Hemsidan är uppdelad på olika områden för att tydliggöra stadlandsbygdsområden www.ostersund.se/tomter
Projekt stadsdel Knytta pågår arbetet .

Arbete och näringslivsutveckling
Kommunen delfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet.
Östersunds kommun eftersträvar att dela upp sina upphandlingar så
att fler små företag har en möjlighet att lämna anbud.
I samverkan med Arbetsförmedlingen ska kommunen kartlägga i
vilken mån det finns arbetslösa kommuninvånare med rötter i andra
länder som har kompetens eller erfarenhet som kan vara till nytta på
landsbygden. Antingen som arbetskraft inom olika sektorer eller
genom nya företag.
Främja utbyggnaden och öka kompetensen inom småskalig och
förnyelsebar energi som till exempel vindkraft, solenergi, bioenergi
och energigrödor.
Näringslivskontoret ska informera till nystartade och befintliga
företag om att Näs och Häggenås församlingar har specifika
sysselsättningsstöd.

Kommunen delfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet,
Vilket har skett årligen.
Upphandlingskontoret har i nuvarande livsmedelsupphandling
Ett arbete har skett för att möta önskemålen utan att ge avkall på
regelverket. Arbetet påbörjat med nästa upphandling.
Ett arbete pågår för att matcha nya grupper gentemot företag.
Ett långsiktigt arbete att se över metoder och arbetssätt pågår.
Direkta matchningar sker kontinuerligt mellan gröna näringarnas
företag och våra nyanlända. Samarbete mellan Arbetsförmedlingen,
Näringslivskontoret och berörda företag.
Här sker en utveckling genom de satsningar som sker i samhället,
diskussioner har påbörjats inom solenergiområdet i form av projekt.
Sker kontinuerligt vid behov.

Infrastruktur och kommunikationer
Östersunds kommun tar initiativ till att en fortsatt
bredbandsutbyggnad kommer igång snarast för att nå de nationella

En bredandsstrategi för Östersunds kommun var antagen 2014. Årligen
sker en utvärdering av den årliga handlingsplanen.
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och regionala målen 2020.
Östersunds kommuns planering av kollektivtrafiken ska anpassas till
efterfrågan på skol- och arbetsresor, samt utveckla nya former av
kollektivtrafiklösningar.
Utred möjligheterna att förenkla för pendling genom att
iordningställa pendlarparkeringar på strategiska platser i kommunen.
Östersunds kommun ska i samverkan med Regionförbundet och
Trafikverket arbeta för att bygga gång- och cykelvägar på
landsbygden.
Östersunds kommun arbetar aktivt, tillsammans med andra aktörer,
för att vägnätet på landsbygden ska förbättras.
Arbeta för fungerande VA-lösningar i hela kommunen.
I hela kommunen ska det finnas ett väl fungerande mobiltelefonnät.
Kommunen arbetar med att minska bilberoendet på landsbygden t ex
genom pendlarparkeringar, cykel- på buss och tåg samt samordning
av person- och varutransporter.

Kommer inte att genomföras
Dessutom sker kontinuerliga möten med IP-Only om utbyggnaden på
landsbygden. Hösten 2016 kommer fiber att byggas i övre Brunflo .
Dialog har skett med Region Jämtlands Härjedalens ansvarig för
kollektivavtal.
Iordningställande av pendlarparkeringar har skett och kommer att
fortsatt ske på serviceorter/punkter. Dessutom inrättar kommunen
elladdstolpar på kommunens servicepunkter.
Pågår ett arbete kontinuerligt.
Pågår kontinuerligt gemensamt med infrastrukturstrateg.
En ny VA plan är under uppförande.
Under 2016 kommer en mätning av mobiltäckningen i kommunen att
ske.
Se ovan om pendlarparkeringar.

Service och välfärd
Informera näringsidkare på landsbygden om olika stödmöjligheter
som finns till kommersiell service.

Sker kontinuerligt.

Inventera och informera om breda samarbets-lösningar och
samordnad service för varu-försörjning, drivmedel och övrig
basservice på landsbygden.
Öka skolornas samverkan med företag och föreningar i bygden
genom bland annat att upplåta lokaler, teknik och kompetens för
kunskapsförmedling så att skolan blir ett nav för bygdens utveckling.

En kommunal serviceplan är antagen och en gemensam serviceansökan
för länet är inlämnat till Tillväxtverket.
En viktig förutsättning för detta arbete är bredbandsutbyggnaden. Inget
projekt är på gång just nu.
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God service för äldre och personer med funktionsnedsättning.
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Sker kontinuerligt i samverkan med tillgänglighetsstrateg och Vård och
omsorgsförvaltningen.

Kultur och fritid/Natur- och kulturmiljöer
Tillsammans med föreningar/byalag utreda
möjligheter för utveckling av föreningsägda anläggningar.

Ett solpanelsprojekt diskuteras för föreningsägda anläggningar för att
minska energikostnaderna på anläggningarna.

Främja samarbete mellan byutvecklingsgruppen markägare och
företag som arbetar med Naturturism.

Påbörja ett samarbete LRF, Destinationsbolaget Östersund.

Vid handläggning av mark- och planfrågor ska hänsyn tas till
brukningsvärd jordbruksmark.

Sker kontinuerligt.

