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Digitala steg för tillväxt – Digilots Örnsköldsvik
Tillsammans med Örnsköldsviks kommun, Teknikföretagen och FiberOptic 
Valley genomförde vi en workshop på temat Kick Start Digitalisering med 10 
företag som deltog vid tre tillfällen. Första tillfället var den 14 december och 
det avslutades den 25 januari. Syftet var att få kännedom om både lokala 
goda exempel på digitalisering men även nationella och internationella ex-
empel. Vi fick också lära oss hitta ett sätt att tänka, var skulle det göra mest 
nytta om vi utvecklades digitalt inom vårt företag och i vilken omfattning vill 
är vi redo att lägga ner medel? Tillsammans med Hudiksvall och Umeå är 
Örnsköldsvik en pilot för detta arbetssätt och mötet var mycket uppskattat.

Du hittar mer information om Kick Start http://www.kickstartdigi.se/

Workshopen lärde oss att det behövs mer coachning till företagen då utma-
ningarna kan se väldigt olika ut. Därför har vi tillsammans med Handelskam-
maren, Företagarna och Örnsköldsviks kommun gått in med en ansökan till 
Tillväxtverket med syfte att anställa två Digilotsar som på ett neutralt sätt 
kan coacha företag. Besked om ansökan får vi den 21 april.
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Industriprogrammet blir lärlingsprogram
Nytt från och med höstterminen är att Industriprogrammet blir ett lärlingsprogram där 
eleverna får  praktiklön under praktikperioden ute på företagen.

Vi ingår i en pilot som Carl Bennet och Skolverket tagit fram. Det kommer att finnas 
10 svetsplatser och 5 CNC-platser och hittills har det sökt 11 elever. Vi hoppas att 
det gör det attraktivt så att vi långsiktigt kan bevara utbildningen.
Örnsköldsviks Industrigrupp har lagt medel på elevernas pausrum, de har fått målat 
och tapetserat och nya möbler är på gång. Det är ett viktigt symbolvärde att deras 
miljö är attraktiv. Carl Bennet

Carolina Rosdahl Sören Liv och Ola Hedberg FOV Leif Ohlsson CGI och Ola Hedberg

Nextjet ökar första kvartalet 
Årets tre första månander var positiva i antalet passagerare mellan Örnsköldsvik och Stockholm Arlanda. 
Totalt innebar det en ökning på 7%, fler än 1000 resenärer på sträckan.



VD Anna Edblad
Tel. 070-509 26 04 
anna.edblad@oviksindustrigrupp.se

Örnsköldsviks Industrigrupp
Strandgatan 23 |  891 33 Örnsköldsvik
www.oviksindustrigrupp.se

 
Akutella datum
Årsstämma den 12 maj kl 10.00
Örnsköldsviks Industrigrupps lokal.
Årets gästtalare är Lars Winter som kommer att 
berätta mer om bioekonomins möjligheter. 

Komtek stöttar elever 
med produktutveckling
Eleverna Carl Bengtsson, Maja Bjugg-
stam och Jesper Ledin har tagit fram en 
egen produkt, en godisskopa som effek-
tivt ser till att det inte blir något spill på till 
exempel golvet vilket även minskar städ-
ning för butiksinnehavarna.

De tävlade med sin produkt på årets UF-
mässa och har nu gått vidare till SM i Älv-
sjö. De har fått stöd från Komtek för sin 
produktutveckling och även använt 3D-
skrivaren.
Duktiga elever som får fint stöd ger myck-
et ingenjörsglädje!

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?
programid=110&artikel=6659350

Destination jobb
Destination Jobb utvidgar sin verksamhet till övriga länet från och med 2017. 
Vi kommer nu att köra lektioner i Sundsvall via Teknikcollege men även grundskolan.
Härnösand, Timrå och Ånge kommer vi också att köra lektioner i.

I Örnsköldsvik har alla elever fått en Vårdlektion för att bli inspirerade att arbeta inom vården, som har stor brist på 
kompetens. Olof och Felicia förbereder också för att kunna köra en temalektion med inriktning mot teknik- och ener-
gijobb.

Från och med årsskiftet är Övik Energi 
och Atea nya medlemmar i Industri-
gruppen.

Nya medlemmar Sjukhuset
Vi fortsätter vårt arbete med sjukhuset och har fortsatt 
dialog med olika intressenter.

Carl Bengtsson, Jesper Ledin och Maja Bjuggstam

Hyr Industrigruppens representationslokal
Ni som medlem har möjlihet att hyra ÖIG lokal till för era möten. 
Arken, våning 7, Strandgatan 23.

Kontakta Caroline Franklin tel. 0660-881 87 
caroline.franklin@ornskoldsvik.se för bokning och mer information.


