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Svenska industrikommuners konferens i Ludvika 27-28 oktober  

Ökat fokus på lokala investeringar skapar nya möjligheter 

Två näringar är idag utsatta för starka omställningskrav.  

- Energisystemen ska säkerställa leveranstrygghet till konkurrenskraftiga priser i en orolig 

omvärld. Utmaningarna är dramatiska.   

- Livsmedelsindustrin måste säkerställa krav från samhälle och industri på försörjningstrygghet 

och kvalitet. Nya och kortare logistikkedjor mellan producenter och konsumenter är en 

gemensam nämnare.   

Båda näringarna representerar nya investeringsmönster. Oktobermötet med Svenska Industri-

kommunerna fokuserar på dessa två näringar och vad man kan göra lokalt.  

De alltmer lokala strömningarna ger nya utmaningar inför investeringsbeslut och etableringar. Detta 

öppnar nya möjligheter för kommunerna att proaktivt arbeta med sina etableringsfrågor.  För varje 

näringslivschef i de 290 svenska kommunerna borde skiftet mot mer av lokal produktion vara en 

välkommen utmaning. Konsten att attrahera investeringar och etableringar till den egna kommunen 

blir allt viktigare. Temat tog vi upp under Almedagsveckan. Nu fortsätter temat med konkreta tillväxt- 

och sysselsättningsskapande samtal om hur kommunerna kan utnyttja den nya situationen för att 

skapa lokala förutsättningar för investeringar och etableringar.  

Program 

Torsdag 27 oktober 

12.00- Samling och lunch på Grand Hotel Elektra, Eriksgatan 6, där vi också arrangerar mötet  

13.00-13.15 Välkommen! 

- till höstkonferens, Catharina Fredriksson, sammankallande i AU och KSO Oxelösund 

- till Ludvika, Leif Pettersson, KSO Ludvika  

13.15-14.00 Ludvika som centrum för elkraftindustri – ”Det går för långsamt” 

Verksamheten i Ludvika startades år 1900 för att svara upp mot de stora behoven av 

elkraftsutrustning för den första elektrifieringsvågen i Sverige. Industrier, gruvor och kraftstationer 

stod i ett teknikskifte. Asea och ABB har en lång tradition i Bergslagen. Varför har Hitachi förvärvat 

verksamheten i Ludvika? Vilken roll kan Hitachi och elkrafttekniken spela för att stödja den andra 

elektrifieringsvågen? 

Världen håller på att ställa om för fossilfritt – Utmaningarna 

• Håkan Flink, Hitachi Energy, Strategisk kompetenstillväxt, inklusive business relations             

• Thomas Krysén, Hitachi Energy, Global chef HVDC Products (för högspänning från 

växelström till likström) 
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14.00-15.30 De kommunala möjligheterna och utmaningarna 

Hur har kommunen påverkat utvecklingen av High Voltage Valley?  På vilket sätt kan de svenska 

industrikommunerna dra nytta av den nya elektrifieringsvågen?  

• Hur har kommunen påverkat High Voltage Valley?  Leif Pettersson, KSO Ludvika. 

Det handlar om allt från lokalt batterilager i centrum, solceller på tak till kompetens-

rekrytering via Samarkand.   

• Hur ser det framtida energisystemet ut? Thore Sekkenes, InnoEnergy,  idag bl a rådgivare till 

EU Kommissionen inom ramen för European Battery Alliances, f d VD Bombardier och 

försäljningschef ABB FACTS.  

   

15.30-16.00 Utredningen om lokala incitament vid vindkraftsetableringar 

• Ulrika Liljeberg, särskild utredare 

• Mattias Schain, utredningssekreterare  

16.00-16.15 Kaffe på hotellet 

16.15 Avgång för industribesök på Hitachi (15 min promenad) 

18.00 Möte separat med KSO på hotellet 

19.00 Middag med lokal anknytning 

• Förberett anförande av VD för Samarkand, Lars Lindblom samt överraskning  

Fredag 28 oktober 

9.00-9.30 Uppsummering dag 1 

9.30-10.30 Svensk livsmedelsindustris betydelse och utmaningar 

Sveriges tredje största industrigren beskrivs sällan i näringspolitiska termer. Dagens diskussioner om 

civil beredskap, ökad självförsörjningsgrad, kraftigt stigande priser i konsumentledet och större 

medvetenhet om livsmedlens miljömässiga innehåll har satt den svenska livsmedelsindustrin mer i 

centrum än på många decennier. Hur kan livsmedelsindustrin bli mer innovativ och tillväxtfrämjande? 

Charlotte Eklund Jonsson, RISE, inledning. 

Samtal mellan 

Per Willén, ordförande LRF Örebro 

David Levrén, Science Park Dalarna 

Peter Joon, VD Leksandsbröd  AB 

Anna Rasmuson, varuförsörjningsdirektör Spendrups 

11.00 Studiebesök Spendrups Grängesberg (15 km samordnad transport eller egen bil) 

12.00 Lunch och avslutning på Spendrups matsal i Grängesberg 

Moderatorer: Christer Asplund och Peter Nygårds 

 


