Verkstadsindustrins
utmaningar i norra Sverige
Workshop 3

Välkomna!
• Syften med dagen:
• Att få en gemensam känsla för var vi befinner oss idag? Hur ser vi själva på
framtidens industriarbete och automation?
• Att hitta en enkel modell för hur offentliga aktörer och industriparter håller
kontakten på ett strukturerat sätt.
• Att hitta ett sätt att under kommande år skapa en gemensam bild av framtidens
industriarbete i norra Sverige.
• Hur förankrar vi den bilden i vårt omkringliggande samhälle från kust till inland.
• Hur skapar vi och upprätthåller långsiktiga samarbeten mellan industrier och
utbildningsaktörer, med långsiktiga menas minst 5-10 år.
• Det kanske inte går att svara på alla frågor idag men under de närmaste åren bör
vi tillsammans ha formulerat svar på en del av dom.
• Att låta lite olika typer av utbildningsaktörer presentera sig.

Kort om dagens upplägg
13:10-13:30 Per Lindberg berättar om Vilhelminas Teknikpark
13:30-13:50 Vad kan göras för att hjälpa industrin på kort sikt, dvs under
närmaste året?
13:50-14:00 Redovisning och kaffe
14:00-14:10 Annika Svensson, Umeå kommun berättar om Yrkeshögskolan
14:10-14:30 Vad kan göras för industrin på medellång sikt (ca 3-5 år)
14:30-14:40 Teknisk Naturvetenskapliga fakulteten berättar om sin syn på
Alumni och kompetensutveckling
14:40-14:55 Vad kan göras på längre sikt (Mer än 5 år)?
14:55-15:00 Avslutning och övriga frågor
15:00 -> Lokalen bokad för eftersnack

Per Lindberg

Åtgärder på kort sikt ~1 år
• Finns det bra forum för att få industri och offentliga aktörer att
kommunicera runt framtidens kompetensförsörjning och framtidens
industriyrke eller behövs det nya?
• Behövs ytterligare kartläggningar om vilka som är under utbildning
kontra det allmänna behovet?
• Vad har vi just nu för gemensam bild av framtidens industriarbetare?
• Vad har vi just nu för gemensam attityd till automation?

Yrkeshögskolan

Annika Svensson

Åtgärder på medellång sikt ~3år
• Hur får vi till ett dynamiskt samarbete med skolor och högskolor så att
dom elever som påbörjar en utbildning är säkra på att deras
kunskaper är aktuella när dom slutar? (Sammanblanda ej med att
garantera att det finns arbete)
• Vad händer om konjunkturen svänger under denna period? Kommer
folk att våga ta steget att utbilda sig mer inom industriyrket?
• Hur hjälper vi utbildningarna att anpassa sig efter en industri i
förändring? Hur håller vi på ett enkelt och effektivt sätt reda på vart
industrin är på väg?

Teknisk Naturvetenskaplig Fakultet

Åtgärder på lång sikt >5år
• Mer och effektivare samarbete med universitetsutbildningar, hur skulle långsiktiga
satsningar på samverkan kunna se ut?
• Långsiktiga samarbetet är viktigt både för att hålla industrin med kompetens men också
för att hålla utbildningsaktörer på alla nivåer med aktuell utbildningskompetens. Vi
omsätter också personal.
• Attityder till industriyrket, hur arbetar vi med att marknadsföra en attraktiv och aktuell
bild av industriyrket?
• Attityder till automation, hur arbetar vi med att förklara behovet av och motiven för
automation. Är det så att vi verkligen ersätter människor i framtiden eller handlar det
mer om att fylla upp vakanser?
• Framtida kompetenser, hur fångar vi upp behoven och formulerar åtgärder?
• Krävs nya universitetsutbildningar? Det tar som regel 5-7 år från beslut till första examen.
• Nästa högkonjunktur, kommer vi att vara redo?

