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Ordförande har ordet
Vi ser tillbaka på ett händelserikt 2021. Inom
industrin händer det mycket positivt med
stora investeringar och affärer, men det har
också funnits utmaningar med leveranser
och komponentbrist. Corona har påverkat
resandet, framförallt internationella kontakter
har fått ske i mer digital form och flyget har
haft en utmanade period. Blickar vi framåt så
ser vi en fortsatt tillväxt inom industrin - men
med det kommer även utmaningar. Vi har
identifierat produktionseffektivitet och
kompetensförsörjning som två stora
utmaningar som vi fortsatt kommer att lägga
kraft på.

Att Örnsköldsviks Industrigrupp medverkar till en uppstart av ett Industriellt
utvecklingscentrum(IUC) för Västernorrland ser vi som en profilfråga. De mindre
företagen har ofta en lägre budget för investeringar med mindre resurser för att öka
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produktionseffektiviteten samt arbeta långsiktigt och hålla sig ajour med
teknikutvecklingen. Ett regionalt IUC kan bidra med konkreta insatser för att öka
tillväxten hos de mindre företagen.

Kompetensförsörjningen är också en fråga som många brottas med och där vi
har lagt kraft på att se till att det finns rätt utbildningar lokalt samt att både unga och
vuxna vill söka sig till industrin. Industriprogrammet på gymnasiet är fullt, vi har
medverkat till att en ny lärlingsutbildning för vuxna inom svets har startat upp och
under 2022 startas det upp en lärlingsutbildning inom CNC. Alla elever på
Teknikprogrammets fjärde år som tog studenten i somras har fått jobb. 

Men behovet av kompetens är fortfarande stort. Arbetsgivare i Örnsköldsvik har i
samverkan utvecklat en plattform och nätverk med webbsida, sociala medier och
rekryteringsaktiviteter - Jobba&Lev. Tillsammans skapas en bredare bild av vilka
yrken, arbetsgivare och karriärmöjligheter som finns här. Under 2022 kan du som
företag gå med i plattformen till ett rabatterad medlemsavgift på 1000 kr.
Örnsköldsviks kommun går in och sponsrar projektet. Anna Edblad är ansvarig
verksamhetsledare för plattformen Jobba&Lev. 

Jag vill läsa mer om Jobba&Lev erbjudande under 2022

Industriellt utvecklingscentrum för
Västernorrland - IUC
Vi utforskar möjligheten att starta ett regionalt IUC i Västernorrland. Syftet är att
utifrån utvecklingsbehoven  hos tillverkande företag genomföra aktiviteter och stöd i
olika former för att underlätta arbetet på såväl strategisk nivå som konkreta insatser
för produktionseffektivisering, automation och digitalsiering eller affärsutveckling. 

Industriellt Utvecklingscentrum är en nationell verksamhet med regionala fristående
organisationer och vårt projekt SIMMITT bedrivs i samverkan med IUC Z-GROUP i
Jämtland/Härjedalen. Inom det projektet erbjuds insatser för mindre tillverkande
företag att utvecklas utifrån sina egna definierade behov. Syftet är att lägga en
grund för ett utvecklingscentrum för Västernorrland. Via ett IUC får vi tillgång till
nationella medel som vi idag inte har tillgång till.

Vi samverkar med andra näringslivsorganisationer för att den här verksamheten ska
komplettera det som redan görs idag.

Här kan du följa företag som deltagit i SIMMITT

Carl Kempes stipendium
För tredje året i rad så delas Carl Kempes stipendium ut till två elever på
Nolaskolans Naturprogram åk 3 inom ämnet kemi. 
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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 var Mathilda Björnler och Fabian Morin.

Bakom stipendiet står företag med sitt urspung i det gamla Modo. Represenanter
från företagen deltog vid stipendieutdelningen. Vi fick även höra om Karin Johnsons
resa som student på Nolaskolan till VD för RISE Processum samt njuta av Jörg
Bruschers kemishow. Det var mycket uppskattade inslag.

Företagardagen den 25 november

Årets Företagardag hade en annorlunda utformning. Jonas Eriksson, entreprenör
och fotbollsdomare, startade upp dagen med en inspirationsföreläsning om
samarbete som var en fin upptakt.
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Därefter fanns det ett 30-tal mindre seminarier att välja på med ämnen som "Hur
man värderar sitt företag inför försäljning", "AI och visionsteknik" ett flertal
seminarier kopplade till kommunens arbete för ett bättre näringslivklimat med mera.

Örnsköldsviks Industrigrupp genomför tillsammans med Företagarna,
Handelskammaren och Örnsköldsviks kommun Företagardagen. Syftet med dagen
var att få inspiration men även ny kunskap från duktiga föreläsare som verkar här i
örnsköldsvik men även nationellt.

Nominerade till årets Exportpris
Varje år delar Örnsköldsviks Industrigrupp tillsammans med Handelskammaren ut
årets Exportpris. Syftet med priset är att visa goda exempel på exporterande
företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa
på en internationell marknad.

Dom nominerade är:

Delta Nordic AB

Delta Nordic har navigerat sig fram trots stora utmaningar och hård internationell
konkurrens som leverantör till tillverkningsindustrin. Genom ett nära samarbete med
kunder har man och byggt upp ett fint förtroende och tagit allt större
marknadsandelar.

Järven Health Care

Företaget har sedan 1976 utvecklat och marknadsfört produkter avsedda för
sjukvårdssektorn. Med lång erfarenhet av export och kvalitet i fokus, har företaget
under åren ökat sin andel. Pandemin har gjort att exporten under 2020/21
förändrats med positiv utveckling i Europa. Målmedvetet och långsiktigt arbete riktat
mot Sydostasien och särskilt Japan, fortsätter att vara tongivande marknader.

OSTP

Företaget har i mer än 100 år levererat rördetaljer i specialstål till krävande kunder
på den europeiska marknaden. Hela 90% av försäljningen är export och går
framförallt till Kemi- och processindustrin. Med unik kompetens bland medarbetare
strävar de efter att leverera med högsta precision och kvalité, varje dag. Inga
rördelar verkar omöjliga att tillverka för OSTP.

På Företagarkvällen den 3 februari utses vinnaren. 

Här kan du anmäla dig till Företagarkvällen

God Jul och Gott Nytt År!

önskar

Anna & Hans med styrelse
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