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Bilder från en del av årets händelser

Tack för i år!
2017 är snart till ända. Det har varit ett spännande och intensivt år, präglat av stark tillväxt
och gott företagsklimat. Centrala och viktiga arbetsområden har varit kompetensutveckling,
kompetensförsörjning, upphandling, att utveckla mötesplatser samt göra oss synliga genom
att delta i mässor, evenemang och samverkansforum.
Detta år har enheten Näringsliv och turism förstärkts med fler resurser – Petra Kessler,
näringslivsutvecklare och Linda Ärlig näringslivssamordnare. Därmed kan vi jobba mer
strategiskt och har börjat verka på fler områden än tidigare.
Kommunens företag är viktiga och vi har haft förmånen att träffa många företagare under
konstruktiva och givande dialoger, vilka ofta har lett till nya insikter och åtgärder. Vi har
också fortsatt vårt arbete med att göra Tierps kommun mer synlig, genom att delta i mässor
och event både lokalt och regionalt.

Vad händer 2018?
2018 kommer att bli minst lika spännande
och intensivt som 2017. Att Tierp växer
kommer att märkas tydligt även i
fortsättningen. Ett exempel är ombyggnad
av Möbeln till Kulturhuset Möbeln där
arbetet enligt planerna ska påbörjas efter
årsskiftet. Annat på gång är en revidering
av kommunens näringslivsstrategi och en
handelsutredning som kartlägger behoven
bland de berörda som handlare,
fastighetsägare, invånare och besökare.
Vad gäller våra plattformar och forum kommer de mötesplatser och nätverk vi har haft under
2017 att fortsätta även 2018. Dessutom kommer vi att börja titta på ett forum för

landsbygdsutvecklingsfrågor, samt arbeta med att skapa ett nätverk för
besöksnäringsfrågor.
Datum för frukostmöten och andra
mötesplatser för 2018 hittar du i
företagskalendern på tierp.se. Redan 29
januari är det ett kvällsseminarium där
upphandlingsenheten och de kommunala
bolagen bjuder in till ett informations och
dialogmöte kring upphandling och
pågående
och kommande projekt. Vi planerar även för
ett seminarium om nya dataskyddsför
ordningen GDPR, mer information kommer.
Projektet Affärskompetens Nu fortsätter även nästa år. Har du ännu inte anmält deltagande
så finns det fortfarande möjlighet att komma med och ta del av det breda utbildningsutbudet
under 2018 – mer information i separat artikel.

Det står inte på så är det åter dags att fira våra företagare  Årets Företagargala går av
stapeln den 20 april. Redan nu kan du boka biljetter och framför allt lämna in förslag på
nomineringar för att hjälpa juryn med underlag. Du kan nominera i följande kategorier:
Årets Företagare, Årets Butik, Årets Tillverkande företag, Årets Tjänsteföretag, Årets
Nykomling.
Mer information och förslag www.tierp.se/nominera senast 2 februari.

Avslutningsvis
Vi vill rikta ett stort tack till alla kollegor, företagare, samarbetspartners och övriga för i år, vi
hoppas att ni vill fortsätta att träffas, föra dialoger, bidra och samverka med oss även 2018.
För det är bara TILLSAMMANS som vi kan skapa förändring, tillväxt och ett bättre
företagsklimat.
Nu är det snart dags för några dagars ledighet. Julmys, tomtegröt, julskinka och umgänge
med familjerna står på våra agendor. Vi hoppas att även du får möjlighet till ledighet och
återhämtning.
Lars Ingeberg
Chef Medborgarservice och enheten Näringsliv och turism

Från Oss Alla till Er Alla

Enheten Näringsliv och turism
Lars Ingeberg, Petra Kessler, Lena Wänkkö och Linda Ärlig

Vill du utveckla ditt företag? Nu har
Affärskompetens NU fler platser!
Tack vare ett EUstöd på 23 miljoner kronor kan Affärskompetens NU erbjuda
Mellansveriges största utbildningsutbud för att ge de norduppländska företagen ännu mer
konkurrenskraft.
Cirka 300 företagare och deras medarbetare har hittills deltagit i utbildningarna och varit
mycket nöjda. Därför har Affärskompetens NU fått möjlighet att erbjuda ännu fler företag att
ansluta till projektets sista år.
Förutom utbildningar och affärsutveckling
erbjuds du även nätverkande med de 300
andra deltagande företagen samt inspiration
och intressanta nyheter som rör
företagande. Ditt företag kan också få synas
i artiklar och notiser i de kanaler där
projektet marknadsförs.
Ämnesblocken för utbildningarna är:
Ekonomi, Ledarskap, IT & Digitalisering,
Marknadsföring, Försäljning, Personlig
utveckling och Organisationsutveckling.
Även två dagar med Affärsjuridik kommer att
erbjudas.

Kostnad
Vanligtvis kostar en halvdagsutbildning mellan 5 och 10 000 kronor. Men eftersom
Affärskompetens NU får offentligt stöd betalar varje företag endast 1 000 kronor för hela
projekttiden  oavsett hur många utbildningar och aktiviteter du och dina medarbetare deltar
i!

Kan alla gå med?
För att gå med i projektet ska du ha varit företagare i minst ett år, företaget ska vara din
huvudsakliga sysselsättning och du får inte ha mer än 20 anställda.
Mer information och anmälan
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