Innovationsmötet med Svenska Industrikommuner
Skellefteå 26-26 november 2021

- Detta knyter samman de olika industrikommunerna.
- Så kan vi materialisera nätverket.
Årets upplaga av Industridagen har flyttats från den 27 september till den 24
januari 2022. Temat blir denna gång ”SÅ TAR VI SVERIGE TILL EN
INNOVATIONSSTORMAKT!” Hur detta kan gå till är i hög grad en industriell
utmaning.
Vi själva i Svenska industrikommuner möts i Skellefteå den 25 – 26 november
2021 för att bearbeta innovationsfrågorna. Dessa frågor har en viktig roll för
alla industrikommunerna. Innovationsfrågan har många relevanta dimensioner.
Hur kan vi t ex själva påverka förnyelsen via innovationsupphandlingar? Det
handlar också om ledarskapsfrågor och hur den kommunala sektorn förmår att
promovera innovationer i sin organisation liksom via sina bolag. Givetvis handlar
det också om vilka önskemål Svenska industrikommuner har på andra aktörer i
samhället.

25 november - DAG 1
Guidad tur ut till ett av Europas största industriprojekt: Northvolts anläggningar +
några intressanta anhalter på väg dit och på väg därifrån
- 09.00: Bussen avgår från the Wood Hotel, Torggatan 3, Skellefteå centrum
- 09.30 ca: Upphämtning flygresenärer, guidning startar, Skellefteå flygplats
12.00 Gemensam lunch på platsen för mötet, the Wood Hotel
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13.00 Välkommen och inledning
Catharina Fredriksson, KSO i Oxelösund och sammankallande i Svenska
industrikommuners arbetsutskott, inleder mötet.
Lorents Burman, KSO i Skellefteå, hälsar välkommen till Skellefteå.
13.15-14.00 Innovationsupphandlingar. Så kan vi samarbeta mer kring
upphandlingar!
Ellen Heldahl, Svenskt Näringsliv, tidigare förbundsjurist på SKR och sekreterare i
innovationsupphandlingsutredningen.
14.00 – 14.40 Upphandling som främjar innovation. Hur kan SKR stödja
utvecklingen?
Klas Danerlöv, samordnare för innovationsfrågor, om hur SKR stödjer
innovationsarbete i kommuner och regioner och samarbete med näringslivet.
14.40 – 15.15 Dialog
Ellen Heldahl, Klas Danerlöv, mötesdeltagarna och moderator Christer Asplund.
15.15-15.40 Kaffepaus
15.40-16.15 Omstart Sverige (efter pandemin) och innovation. Näringslivskontorens
managementroll som katalysator för investeringar och etableringar
Bengt Ivansson, f d näringslivschef i Skellefteå.
16.15-17.00 Nysatsningar, innovationer och investeringar – nya vägar efter
pandemin och Omstart Sverige
Marie Fossum Strannegård, VD IVL, Svenska Miljöinstitutet
18.00 – Gemensam middag på hotellet
Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun (kvällens värd) hälsar
välkommen till bords.
Middagstalare: Peter J. Burman, chef Gruvautomationsprogrammet Boliden.
Industriföretagets roll i innovationsprocessen. 55 miljarder i omsättning med 6 000
anställda. Boliden har en mycket aktiv roll i lokal upphandling och start-up
verksamhet.
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26 november - DAG 2
09.00-09.45 Entreprenörskap i ett omstartsperspektiv
Karin Bodin, Koncern-VD Polarbröd i Älvsbyn har i dramatisk mening lett en omstart.
Karins erfarenheter har många konkreta inslag och vi får stifta bekantskap med
entreprenörskapets utmaningar och samspel med omgivande plats.
09.45-10.15 Årets Industridagar har haft som tema: ”Så tar vi Sverige till en
Innovationsstormakt”.
Förslagen är många. Men vad anser Svenska industrikommuner om utmaningen och
hur ska vi lyckas påverka utvecklingen? En chans för oss i Svenska industrikommuner
att göra vår röst hörd på Industridagen den 24 januari 2022.
Moderator leder samtalen.
10.15-11.15 Separata samtal mellan KSO-er (politiker) respektive övriga
(tjänstemän).
Kaffe serveras i anslutning till denna punkts start.
11.15-12.00 Gemensamma angelägenheter.
Första mötet efter pandemin och de digitala mötena
-

Medlemsfrågor
Framtida temata
Sponsorer
Stärkt synlighet för nätverket
Sammanfattning

12.00-13.00 Gemensam lunch

Några kontaktuppgifter:
Johan Scherlin, sekretariatet: johan.scherlin@oxelosund.se, 070-9197135
Christer Asplund, moderator: c.asplund@placeinvest.se, 070-7822650
Catharina Fredriksson, sammankallande AU: catharina.fredriksson@oxelosund.se, 070-5515888
The Wood Hotel: enjoy@woodhotel.se, 0910-488800
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