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IUC stärker sin nationella täckning
IUC-nätverkets kärna är IUC-bolagen vars verksamhet i olika delar av landet gör IUC till en både
regional och nationell resurs för Sveriges små och medelstora industriföretag.
Förutom denna inre kärna av IUC-bolag knyter vi till oss samarbetspartner för ett breddat nätverk
och för stärkt nationell täckning. Tre nya partner, GTC AB - Göteborgs Tekniska College AB,
CIL AB (Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB) och Techtank, presenterades under
rikskonferensen för IUC Sverige i september. Partner sedan tidigare är Automation Region och
Skill Industrikompetens.
Våra samarbetspartner tillför nätverket kunskaper inom olika verksamhetsområden. Under IUC:s
rikskonferens förmedlade till exempel Bernt Henriksen från Automation Region intressanta
reflektioner kring vad som krävs för att lyckas med automatisering och robotisering, och Mia
Hasselgren-Lundberg från SKILL berättade om deras arbete inom kompetensförsörjning.
Automation/robotisering och kompetensförsörjning är områden som många av IUC-bolagen
regionalt eller nationellt är involverade i, och som de flesta företag, små som stora, nu prioriterar.
Inom IUC arbetar vi hela tiden aktivt för att utöka vårt kontaktnät och skapa nya möjligheter för
Sveriges industriföretag. Mycket välkommen att kontakta oss för gemensamma diskussioner om
industrins framtid! Kanske ses vi den 29 november på den nya mötesplatsen Smartare Industri?
Läs mer längst ner i nyhetsbrevet.
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Våra samarbetspartner
Bilden ovan fr v: Anders Jönsson och Ingela Håkansson från Techtank, Anna Cato Moe från GTC
och Mia Hasselgren-Lundberg från SKILL.
Automation Region, Västerås: Automation Region är en ideell förening och centrumbildning vid
Mälardalens högskola som vill stärka och synliggöra Sveriges automationsindustri och vårt stora
automations- och produktionskunnande.
I samverkan med företag, myndigheter och FoU arbetar man med projekt, workshoppar,
studieresor och utvecklingsgrupper med starkt fokus på innovation och nya produkter. Samverkan
med Automation Region breddar IUC:s företagskontaktnät i Västmanland/Mälardalen.
www.automationregion.com
SKILL – The talent hub, finns i Linköping, Norrköping, Motala, Mjölby, Stockholm, Järfälla,
Göteborg, Malmö, Karlskrona: SKILL arbetar med rekrytering och bemanning inom främst
industri och IT. SKILL är ursprungligen en avknoppning från Linköpings universitet och har sedan
start skapat möjligheter för akademiska talanger och matchat dem med företag.
Verksamheten inom SKILL förvärvades 2013 av Industrikompetens AB, som sedan slutet av 90talet jobbat med fokus på kompetensförsörjning till regionens industriföretag. Industrikompetens
AB ägs av regionala industriföretag. Att samordna, stödja företag, skapa och driva nätverk för
industri- och IT-företag och att arbeta med långsiktig kompetensförsörjningen är huvuduppdraget.
Samverkan med SKILL breddar IUC:s företagskontaktnät, framförallt i Östergötland.
www.skill.se/
GTC AB – Göteborgs Tekniska College AB, i Göteborg: GTC är resultatet av ett samarbete
mellan Göteborgs stad och Volvo. Man har skapat en mötesplats för utbildning och
kompetensförsörjning med bland annat gymnasieskola, yrkeshögskola och företagsutbildning.
Utöver detta är GTC engagerade i bland annat Smarta Fabriker, Möjligheternas värld,

FöretagsLyftet Väst, Digiresan och Produktionslyftet. Samverkan med GTC breddar IUC:s
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företagskontaktnät i Göteborgsregionen.
www.goteborgstekniskacollege.se/
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Techtank, Olofström/Ronneby: Techtank är ett teknikkluster som samlar avancerade industrioch teknikföretag. Man arbetar med utbildningar, mötesplatser/nätverk och projekt inom områden
som affärsutveckling, teknikutveckling och innovation, kompetensutveckling och
kompetensförsörjning, klusterutveckling och marknadsföring.
Techtank arbetar aktivt med medlemsengagemang för att utveckla klustret och skapa värde för
företagen. Samverkan med Techtank breddar IUC:s företagskontaktnät i Blekinge.
www.techtank.se/
CIL – Centrum för Informationslogistik i Ljungby AB: CIL är en samarbetsorganisation mellan
lärosäten, företag och samhälle. Man tar fram högre utbildningar i samverkan med näringslivet,
förser de regionala företagen med studenter för praktikperioder och arbetar med projekt för
industriell utveckling. CIL är regionansvarig för Produktionslyftet. Samverkan med CIL breddar
IUC:s företagskontaktnät i Kronoberg.
www.cil.se/

Rikskonferens IUC Sverige - olika initiativ inom Smart
industri fortsätter
I slutet av september träffades IUC-bolagen för årets rikskonferens under temat Ny inspiration –
Nya IUC-vänner – Nya kunskaper.
Under konferensen gav Gunilla Thorstensson från Tillväxtverket en orientering kring pågående
och nya initiativ inom regeringens Smart Industri-strategi. Robotlyftet, Smart industri i regionerna
och Strategisk kompetensförsörjning är några exempel.
Flera IUC-bolag gör insatser inom dessa initiativ, och även inom det strategiska
innovationsprogrammet Produktion 2030 och Produktionslyftet. Cecilia Warrol Ersson,
programchef för Produktion 2030, och Birgitta Öjmertz, programchef för Produktionslyftet, fanns
på plats och pratade om olika vägar framåt, för att på ett effektivt och kvalitetsmässigt sätt nå ut
med ny kunskap och ny forskning till de små och medelstora industriföretagen.
Teknikworkshoppar är en av dessa vägar framåt. IUC arrangerar i samverkan med Produktion
2030 Teknikworkshoppar på en rad orter över landet. Här får ett urval av små och medelstora
företag möjlighet att, i sitt närområde, komma i direktkontakt med forskare som fördjupat sig i
områden med relevans för företagens utmaningar.
Under ledning av Barbro Lagerholm från Swerea IVF fick konferensdeltagarna själva testköra en
Teknikworkshop baserat på ett av forskningsprojekten i Produktion 2030, med tema Tjänstelogik –

en övning som gav intressanta diskussioner kring definitioner av IUC:s uppdrag, beställare och
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målgrupper.
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Goda exempel inspirerar - Unnaryd Modell ledande inom
branschen
Unnaryd Modell i Unnaryd (Halland) är en helhetsleverantör av prototyper med fokus mot
fordonsindustrin och krävande applikationer inom verkstadsindustrin.
VD Daniel Larsson gästade IUC:s rikskonferens och berättade om hur man genom en stark tilltro
till individen, en satsning på gemenskap, engagemang, samarbete och ständig utveckling, lyckats
bli ledande inom sin bransch.
Vilken roll har IUC spelat i företagets utveckling? – Vi har fått hjälp att hitta rätt strategier och vi
har tagit del av kompetensutbildningar genom olika projekt som Företagslyftet, Diggiresan och
Marknadslyftet. Och längs vägen har vi fått en spark i baken att fortsätta vår utvecklingsresa.
Läs mer om Unnaryd Modell här

29/11: Ny mötesplats för industrin - Välkommen till
Smartare Industri
Snart är det premiär för en ny mötesplats för alla som jobbar med utveckling i små och

stora industriföretag i Sverige. Välkommen till Münchenbryggeriet i Stockholm, den 29
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november!
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IUC, KTH, Sveriges ingenjörer och RISE samverkar i Smartare Industri, den nya mötesplatsen
som ger inspiration och konkreta verktyg för kommande innovations- och utvecklingsprojekt
inom industrin.
Hur jobbar vi smartare i svensk industri? Lyssna på inspirationsföreläsningar från industri,
akademi och det offentliga, få insikter i företagens utmaningar, delta i workshops!
LÄS MER om program och föreläsare här
Smartare Industri arrangeras av Stockholmsmässan i samarbete med KTH, RISE, IUC
och Sveriges Ingenjörer.
OBS: Erbjudande, gå två betala för en till årets Smartare Industri - klicka här (scrolla ner en
bit på sidan)
Kontakt på IUC: Jenny Bramell, jenny.bramell@iuc.se
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