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Industrin och regionerna – 
gränslöst beroende av varandra?
PROGRAM 1718 OKTOBER 



17 oktober
09:00  

Registrering och kaff
e

10:00 
Snabbspår: Lokal fram

gång, global konkurrenskraft

 
 

12:00  
Lunch

13:00  
Välkom

na till Industridagen 2016
M

artin Linder Förbundsordförande U
nionen, Klas W

åhlberg vd Teknikföretagen

Skåne Sveriges första gränslösa region
H

enrik Fritzon Regionstyrelsens ordförande, Region Skåne, Katrin Stjernfeldt Jam
m

eh 
Kom

m
unstyrelsens ordförande, M

alm
ö Stad

Statsm
inister Stefan Löfven anförande

Fram
gångsrika regioner – Akt 1

Lärosäten, företag och regioner – effektiv sam
verkan stärker utvecklings- och attraktionskraft. 

Inledning, Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer. 
–  Johan Söderström

, vd ABB Sverige. H
ur utvecklas industri i världsklass långt från storstaden?

–  Johan Schnürer, rektor för Ö
rebro U

niversitet. Så förenas akadem
isk relevans m

ed 
regional betydelse.

–  Lars Christensen, regiondirektör Värm
land. Kan en aktiv region främ

ja det regionala 
näringslivet, hur sam

verkar m
an m

ed lärosäte och de lite större företagen?

Fika

M
ade by…

Kargt och hårt m
ed svenska stjärnor i förarsätet säljer Volvo bilar som

 aldrig förr.  
Borde svensk industri använda m

er av den jordm
ån m

an är sprungen ur för att nå  
fram

 till kunder världen över? 
– Per Carleö, m

arknadschef Volvo Car Sverige
– M

agnus W
elander, vd Thule

– M
arie Söderqvist, vd Livsm

edelsföretagen
– Fredrik Fexe, strategichef Business Sw

eden

Regionala gränser – behövs de?
Behöver vi blir m

er gränslösa för att stärka konkurrenskraften?
– Lena M

icko, ordförande SKL
– Stephan M

üchler, vd Sydsvenska H
andelskam

m
aren

– Bo Krogvig, Kom
m

unikationsdirektör LKAB

Fram
gångsrika regioner – Akt 2

Vi fördjupar hur regional utvecklingskraft kan stärkas genom
 konkreta exem

pel från industri, 
akadem

i och region. 

Inledning av Barbro H
olm

berg, ordförande indelningskom
m

ittén
• Industri: Kerstin Lindell, vd Bona
• Region: Torbjörn Karlsson, kom

m
unstyrelsens ordförande Trelleborg

• Teknikcollage: Josefine Larsson, utredare IF M
etall

Industrins jäm
ställdhetspris

 Prisutdelning och intervju m
ed årets vinnare.

17:00 
D

ags för Industrinatt
Vi tar en kort prom

enad till Slagthusom
rådet där vi m

inglar m
ed m

orgondagens m
edar-

betare och sen ger oss ut i Industrinatten.

M
ot Industrinatten och m

ingel m
ed fram

tidens m
edarbetare

H
oppa på bussen! Vi rullar ut på besök till ett industriföretag.

20:00  
M

ingel och nattsudd
Vi avrundar dagen i Clarion Lives härliga foajé m

ed lite nattm
at, dryck och m

usik.

18 oktober
07:30  

Välkom
m

en – frukost står fram
dukad 

08:00  
Sm

art industri – hur går vi vidare nu?
 M

ikael D
am

berg, om
 regeringens arbete m

ed nyindustrialisering och hur det ska 
konkretiseras. D

ärefter sam
tal tillsam

m
ans m

ed: 
– Kristina Alsér, industriföretagare, tidigare landshövding Kronobergs län
– Leif Ö

stling, industrinestor och ordförande i Svenskt N
äringsliv

– Anders Ferbe, förbundsordförande IF M
etall

09:00  
Tack!

Kaff
e och fortsatta sam

tal för den som
 vill m

ingla en stund.

U
pp, ner och så upp igen. Att vända kris till fram

gång
Infrastruktur för gränslös fram

gång

Fram
tidens livsm

edelsindustri – Sverige tar täten
Jäm

ställdhet – en fram
gångsfaktor för industrin

Röd flagg! Vem
 jobbar i ditt företag i fram

tiden?

D
en första ingenjören i Jönköpings län – kom

petenslyft i m
indre företag

D
en perfekta m

atchen

I den sm
arta industrin snurrar hjulen – M

en inte utan konkurrenskraftiga sm
å och m

ellanstora företag

Paper province – från m
assa till bioekonom

i



Vilka är nycklarna till framgång för en region? Finns det 
recept för hur regioner och industri kan vara varandras 
katalysator? Vad skapar attraktion kring en plats så att  
det lockar den kompetens som behövs? 

Välkommen till Industridagen 2016!

#industridagen www.industriradet.se


