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Besök av statsminister
Stefan Löfvén
Statsminister Stefan Löfvén besökte Örnsköldsviks Industrigrupp och Bosch Rexroth den 20 maj. Vi fick då tillfälle att berätta om våra utmaningar och vilka hinder
som finns men även lyfta fram det vi varit
framgångsrika med.
Exempel på utmaningar är kompetensförsörjning och John Vestberg, Clavister,
berättade om svårigheter att vid internationella rekryteringar få arbetstillstånd
från Migrationsverket. Jeanette Börjesson,
Domsjö Fabriker, berättade om deras lyckade jämställdhetsarbete och hur andelen
kvinnliga chefer stadigt har ökat.
Vi beskrev det lyckade samarbetet mellan
företag och skola för lärlingsprogrammet
med inriktning mot industri.
Håkan Åström lyfte fram behovet av att
ha ett tryggt utbud av viktiga funktioner
såsom sjukhus, flyg och tåg. För att företagen ska kunna växa och skapa nya arbetstillfällen så behöver det finnas goda
förutsättningar för detta.
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Vi avslutade med en gemensam rundvandring
i Bosch Rexroths verkstad under Ulf Forsmans
ledning.

Årsstämma den 4 maj
Den 4 maj hölls Örnsköldsviks Industrigrupps årsstämma. Beslut fattades om oförändrade
medlemsavgifter, fokusområden för 2018-2019 samt verksamhetsbeskrivning för 2018.
Du hittar mer information på vår hemsida, www.oviksindustrigrupp.se

Knightecs utmaning
Dimitris Giulekas utmanade Örnsköldsviks kommun och andra företag att hitta gemensamma samarbeten för att utveckla Örnsköldsvik. Efter två träffar har det utkristalliserat sig ett
antal gemensamma behov och önskemål om aktiviteter. Exempelvis kan nämnas önskemål
om ett fjärde år på gymnasiets
Teknikprogram, bredare utbud av utbildning på engelska även i lägre åldrar samt bättre möjligheter att marknadsföra Örnsköldsvik vid exempelvis rekrytering eller besök av ägare. Som
plattform för fortsatta aktiviteter ska vi ta fram en sammanställning av vilka kompetensbehov som finns på både kort och lång sikt.

Digilotsprojektet
avslutas

Träff med MittUniversitetets rektor

Under ett år så har kommunen i samarbete med Industrigruppen och Teknikföretagen drivit projektet Digilots. Projektet har
nu avslutats och ca 40 företag har deltagit
i workshops samt fått individuell företagscoachning.
Örnsköldsviks kommun har fått medel för
ett treårigt projekt som riktar sig till alla typer av branscher, då intresset för verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering är
stort.

Anders Fällström träffade styrelserna för
Örnsköldsviks Industrigrupp och Handelskammaren den 30 maj.
Vi beskrev våra kompetensförsörjningsbehov samt diskuterade vilka möjligheter till
samarbete som finns.
Vi hade ett gott samtal och dialogen kommer
att fortsätta efter sommaren där ett studiebesök på någon av de tekniska fakulteterna
kan vara aktuellt.

Nya medlemmar
Vi välkomnar Processum, Xlent och Imerys Minerals till Örnsköldsviks Industrigrupp.
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