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DIGITALISERING

Det nya modeordet. Är det en trend eller står vi inför nästa paradigmskifte? 
Regeringen anslår en stor summa pengar nu för att snabba på utvecklingen och utbyggnaden av bredband och 
IT-tjänster. Sverige har länge varit världsledande inom IT men vi börjar tappa position. Enligt flera stora rapporter 
är vi på väg åt fel håll, men vi kan göra något åt det. Vi är fortfarande världsledande på bredband och vi bygger 
starkt. Vi är bäst på att ta till oss ny teknik och använda den, men det vi tappar på är utveckling och skapande av 
nya tjänster.

För oss som bor utanför storstadens puls skapar digitalisering, med bredbandet som bas, enorma möjligheter. Vi 
kan skapa nästan samma förutsättningar och möjligheter som folket i storstaden. Vi måste bara bli bättre på att se 
och att utnyttja möjligheterna. Vi måste skapa miljöer som främjar kreativitet. Vi måste besöka andra som kommit 
längre. Idag är det endast fantasin som sätter gränser. Det har ni hört länge men det blir mer och mer en sanning. 
”Internet of things”, hur många av er har hört talas om det uttrycket? Hur många av er skulle ha kunna ha nytta 
av självkommunicerande enheter som berättar var dom är eller vilken temperatur de har? Du skulle kunna ha en 
tröja som larmar om du riskerar en hjärtinfarkt.

För dig som vill lära dig mer finns utbildning, för dig som har en innovationsidé finns stöd att få, för dig som behö-
ver dra in fiber till företaget finns bidrag att få. Vill ni lära er mer - kan vi ta hjälp av universiteten.

Du/ni som är intresserade av att veta mer kontakta oss på näringslivskontoret.



VÄLKOMNA TILL ÅRETS INDUSTRIMÄSSA I INLANDET
 
Tid: 7 oktober, 10:00-15:00 inkl lunch på Restaurang Malgomaj. (kaffe och mingel från 0930)
 
Plats: Vilhelmina Folkets Hus
 
BAKGRUND
Vår region står inför stora utmaningar. Industrialiseringen i världen är på väg in i nästa utvecklingsfas av utvecklad 
automation, digitalisering men också med större krav på närhet till underleverantörerna.
Flera storföretag flyttar produktion från tidigare lågkostnadsländer tillbaka till Sverige för att vinna i tid, flexibilitet 
och kvalitet Industrins ökade krav på närhet och flexibilitet är en stor möjlighet för inlandets företag.
 
För att kunna ta till vara denna möjlighet i inlandet behöver vi fokusera följande områden: 
Förstå de globala aktörernas krav och förväntningar 
Digitalisering, vi behöver kunna arbeta och styra våra processer genom direktuppkoppling mot våra kunder för att 
möta tids och flexibilitetskraven 
Vi behöver vara kvalitetscertifierade enligt rep branschkrav. 
Vi behöver bygga nätverk för kompetens och resurser, då våra företag är ganska små, jämför den sk ”smålandsmo-
dellen”
 
Agenda den 7 okt, preliminär 
General Electric Health Care i Umeå redovisar sina  krav på  underleverantörer , Sara Lagerfelt Manufacturing Engi-
neering Manager 
 Företagssamarbeten för att öka orderstockarna (Gnosjömodellen), föredragshållare från Småland
 Industrins digitalisering. Innehåll från sjukvård till processindustri
Moderna styr-regler system
Invigning av Inlandets Teknikpark, Region och Länsstyrelse, plats Malgomajskolan, byggnad M2

Varmt välkomna!
 
Inlandets Teknikpark & Process IT i Umeå
 
Anmälan till Stefan Backlund,  Inlandets Teknikpark,  (stefan.backlund@vilhelmina.se)

AFFÄRSCOACH PÅ BESÖK I UMEÅ
Onsdagen den 28 september var affärscoachen till Umeå för att träffa representanter för bland annat Process IT, 
Uminova Innovation och Sliperiet. Det var en mycket givande dag där innovationer och digitalisering var temat. 
Vi lever i en alltmer digitaliserad tid och det är viktigt att förstå processen för att bli mer konkurrenskraftig i fram-
tiden. Sliperiet var verkligen en fascinerande upplevelse. Här kan man som företagare eller privatperson prova på 
att bland annat 3D-printa sina egna alster och man har möjlighet att testa sina ideér genom att göra sina egna 
prototyper på ett snabbt sätt.



VÄLKOMMEN TILL TRÄFF OM FÖRETAGSKLIMATET I DOROTEA
2016 landade Dorotea på plats 177 i Svenskt Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat i Sverige.
Ett litet kliv uppåt men är det i nivå med den målsättning kommunen har?

Välkommen till en gemensam middag och efterföljande redovisning av resultat i årets kommunranking.
Vi avslutar med en gemensam diskussion om vad vi tillsammans kan göra för att lyfta Dorotea till Norrlands bästa 
företagsklimat.

Middag serveras mellan kl. 17.00-18.00
Deltagandet är kostnadsfritt och vi bjuder på middag.

Välkommen med din anmälan!

Datum: 24 oktober
Tid: 17.00-19.30
Plats: Hotell Dorotea

Vid frågor kontakta Karina Folkesson, karina.folkesson@svensktnaringsliv.se

Anmäl dig senast den 19 oktober!



DOROTEA KLÄTTRAR I ÅR
 

Årets ranking av företagsklimatet i kommunerna är nu klar och som vi ser så klättrar Dorotea på listan.
Vi i kommunen har ett hårt arbete framför oss om vi vill uppnå ett toppresultat inom Västerbottens län.

Vi ser gärna ett större samarbete med våra företagare och tar tacksamt emot givande tips och idéer om hur vi 
gemsamt kan jobba framåt. Vi ska inte grotta ner oss i det förflutna utan blicka framåt, tillsammans är vi starka!

Mer information finns att se på: www.foretagsklimat.se/dorotea/ranking







FÖRELÄSNING OM MINORITETSPOLITIKEN
 
Tisdagen den 18/10 klockan 18.00 kommer Lennart Rohdin till Dorotea Bibliotek för 
att  föreläsa om minoritetspolitiken och dess lagstiftning. 

FÖRELÄSARE
Lennart Rohdin ledde mellan 2007 till 2010 arbetet i Regeringskansliet med att reforme-
ra minoritetspolitiken från år 1999 och tillkomsten av Lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Efter det var han chef för enheten för minoritetsfrågor vid Länssty-
relsen i Stockholms län fram till årsskiftet 2012/13. De senaste fyra åren har han frilansat 
som föreläsare och utbildare i dessa frågor.

Regeringen har under hösten beslutat att tillsätta en utredning som ska se över lagen om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. Utredare blev Lennart Rohdin och resultaten skall redovisas 15 juni nästa år. 
Under föreläsningen kommer Lennart Rohdin även att belysa lite om tanken med utredningen.

Vi bjuder på fika!

Buerie Båeteme - Välkommen!

OM HUNDRA VANDRANDE KÄRL OCH EN FASAD AV GLAS
Glaskonstnären Monica L Edmondson från Tärnaby kommer till Dorotea och 
berättar om projektet ”100 Migratory”

Datum: 10 oktober
Tid: 18.00
Plats: Dorotea Bibliotek

Vi bjuder på fika!

Buerie Båeteme - Välkommen!



SAMISK JOJK MED VÄRLDSMUSIK, POP OCH JAZZ

ÁRA är ett band som bryter ny mark och skapar nya vägar för jojken som konstform och uttrycksmedel. 
Ett nyfiket möte mellan den uråldriga samiska traditionen och det nyskapande egensinniga. Överbryggande 
kulturella gränser är det musik som skapar dynamiska ljudlandskap som berör. 
Ledsångaren, författaren och kulturpersonligheten Simon Issàt Marainen har en röst som ekar genom hela 
Saepmie och har förmågan att dra in lyssnaren i en tidlös kapsel av värme och vänskap. 

Datum: Fredag 7 oktober
Tid: 19.00
Plats: Dorotea kyrka

FRI ÉNTRE!
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DOROTEA KOMMUNS TURISTSATSNING
Vi är en liten kommun med en allt krympande budget, våra politiker har valt att styra om satsningarna från ett ar-
betssätt som var bra och har fungerat under många år men som idag inte är det mest effektiva arbetssättet. Som 
underlag till beslut har vi gjort ett noggrant arbete där vi fått vända på pengarna för att kunna hitta en lösning 
som skall fungera bättre än gårdagens samt vara mer kostnadseffektiv. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg, 
klart är att man inte får fram en perfekt produkt eller arbetssätt på första försöket. Det är även en startsträcka för 
våra Info Points. 

Gårdagens turistbyråer skulle ta emot besökaren när den var på plats via broschyrer och muntlig information.
Det handlade om att göra besökaren en tjänst.
Dagens Turistinformation sker via hemsidor, sociala medier och Info Points. Det är mer en förlängd arm för mark-
nadsföringen och värdskapet på plats.

Detta är ett arbetssätt som Visita, branschorganisationen förespråkar, många kommuner i Sverige går över till 
detta arbetssätt som är mer proaktivt, vi möter besökaren tidigare. Förhoppningsvis redan innan hen har bestämt 
sitt resmål. Men som jag skrev vi har en bit kvar innan vi är där vi vill vara.

VI HAR SEDAN BESLUTET TOGS I APRIL:

• Anställt en kommunikatör
• Startat upp fem Info Points
• Tagit fram broschyrer
• Drivit kullerbacken och husvagnmuseet i sommar. Husvagnsmuseet har vi utökat öppettiderna till att vara 

öppet sju dagar i veckan.

Vi jobbar nu tillsammans med företagarna inom besöksnäringen och projektet South Lapland för att få till bra 
hemsidor och ett bra material till läsplattorna.
Vi kommer under oktober att utvärdera sommarens arbete.
Vi planerar att stärka upp ytterligare inför kommande säsonger men man måste här ha i åtanke att vi har väldigt 
små resurser att jobba med.

För den som vill veta mer finns information att läsa på Visita.se


