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Carl Kempes 
stipendium
Stipendiets syfte är att premiera 
studenter som särskilt utmärker sig 
inom kemiämnet genom särskild 
kunskap, drivkraft och engagemang 
samt naturvetenskaplig nyfikenhet 
och flit. Årets stipendiater är Arvid 
Sehlberg och Lukas Jakobsson.

Produktionslyftet är i gång
Den 27 augusti så hölls ett inspirationsseminarium i samarbete med IUC-Z där vi berättade om pro-
grammet. Den 16 oktober genomförde vi den första träffen där de deltagande företagen fick dels en 
omvärldsanalys men även själva prova på ett Lean-spel. Den 23 oktober står Delta Nordic som värd 
för ett erfarenhetsutbyte då de gått igenom programmet tidigare. I december avslutas programmet, 
företagen har då fått individuell coachning och kartläggning samt haft utbyte med de andra delta-
gande företagen.

Teknikprogrammets fjärde år beslutat
Örnsköldsviks kommun har beslutat att införa ett fjärde år på Teknikprogrammet. Inriktningen kom-
mer att vara inom ”Design och konstruktion” men även innehålla kurser inriktade mot produktion. 
Det ska vara ett yrkesförberedande år, elever kommer att kunna påbörja det året nästa höst.

Här ser vi deltagare från Frekab, Sanco 
och Nordic Flanges
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Exportpriset och 
Företagardagen
Företagardagen går av stapeln den 5 nov., 
Karin Bodin Polarbröd är huvudtalare och 
berättar om deras arbete med Hållbarhet. 
Du kan anmäla dig här>>>

Den 6 februari är det dags för Företagar-
kvällen. Örnsköldsviks Industrigrupp och 
Handelskammaren delar varje år ut ett pris 
till ett företag som har lyckats väl med sin 
exportsatsning. 

Har du ett företag du vill nominera?

Maila: anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Integration och tillväxt
I projektet Integration och tillväxt Västernorrland 
träffar Länsstyrelsens projektledare företag som 
behöver kompetens och därefter matchar de före-
tagets behov med den kompetens som finns hos 
utlandsfödda i länet. Veta mer?Kontakta: 
 ann-sofie.soderlind@lansstyrelsen.se 
vilka kompetensbehov har ni på ert företag?

Industritekniska 
lärlingsprogrammet
Industritekniska programmet börjar höstterminen med 
en full kurs på 15 elever vilket är mycket glädjande. Elev-
erna på Yrkesintroduktion är i behov av praktikplatser 
inom svets och cnc. 
Kontakta: jim.sellin@ornskoldsvik.se om du är intresse-
rad av att veta mer.

”Företagens  framgång - Örnsköldsviks framtid”
Örnsköldsviks kommun har antagit ett program för att utveckla företagsklimatet:

•  Varje negativt beslut som berör en företagare ska föredras för chef
•  Serviceåtaganden införs med fokus på - handläggningstider - tillstånd/tillsyn - E-tjänster 
•  Etableringsteam skapas för att förenkla för företag som vill expandera eller etablera sig i Örnsköldsvik 
•  Kortare betalningstid vid utfört arbete mot kommunen 
•  Gemensamma aktiviteter och utbildningar för kommun och företagare
•  Företagen ska bara betala för utförd tillsyn. Schablondebitering tas bort. 
•  Ny och förbättrad företagslots Konkurrenspröva kommunala verksamheter
•  Säkra tillgång på mark för expansion och nyetableringar av industri och handel 
•  Öppen och mer transparent upphandling

Varje område har en ansvarig som nu ska ta fram en handlingsplan för fortsatt arbete och målsättning. 
I Näringslivsrådet kommer vi att följa upp hur arbetet går framåt. Det här är ett viktigt arbete för att 
skapa goda förutsättningar för dig som driver ett företag, företagsklimatet är vi alla en del av.

Forskningsanslag till sjukhuset
Örnsköldsviks Industrigrupp har tillsammans med 
medlemsföretag bidragit till fonden för forskning 
på Örnsköldsviks sjukhus. Huvudfinansiärer är 
Region Västernorrland, Örnsköldsviks kommun och 
Kempe-stiftelsen. Se länk nedan för beskrivning av 
de beviljade forskningsanslagen. Läs mer här >>>


