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Utmaningarna stimulerar
kreativiteten
I Skåne lyser rapsfälten lika intensivt gula
som varje år. Det skänker ett visst lugn, att
vissa saker är som de brukar vara, under
denna vår när nästan allt ser annorlunda ut.
Just nu ställs vi inför dagliga utmaningar.
Här på IUC Syd lägger vi all vår energi på att
snabbt hitta nya vägar, nya verktyg och
kanaler för att fortsätta att erbjuda industrin
de bästa möjligheterna till fortsatt hållbar
utveckling.
Utmaningar stimulerar kreativiteten. Vi lär oss massor och vi hittar olika sätt att samverka
med andra. Tillsammans skapar vi nya möjligheter. Läs här i nyhetsbrevet om en ny färdplan
för svensk industri, framtagen av forskningsinstitutet RISE. Digitalisering, nya material och
kompetensförsörjning är några av nyckelorden. Vilka frågor är viktigast för ditt företag just nu?
Välkommen att ta kontakt och berätta för oss!
Camilla Dahlin
Vd IUC Syd
camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168

Vad behöver industrin idag,
och om 15 år?
Forskningsinstitutet RISE har med hjälp av
bland annat workshops och intervjuer tagit
fram en framtidsspaning för svensk industri,
Färdplan - Teknik, material och förmågor för
hållbar industriell konkurrenskraft.
LÄS MER, KLICKA UPP RAPPORTEN och länk till
lanseringseventet med bland andra
näringsministern.

Omställningscheckar - nytt
företagsstöd från Region
Skåne
Från 1 maj kan företag i Skåne söka
omställningscheckar för insatser som krävs
för att möte den nuvarande krisen.
Insatsen riktar sig till företag som drabbats extra hårt av Coronapandemin. Checkarna kan
användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram
strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.
LÄS MER HÄR PÅ REGION SKÅNES SIDA

Kontakt på IUC Syd: Linda Håkansson, linda.hakansson@iucsyd.se, 076-106 00 83

Framtidspaket för
affärsutveckling och
kompetenskartläggning
Med en genomtänkt framtidsplan och med
medarbetare som kan utveckla sin kompetens
inom strategiskt viktiga områden, lägger du
grunden för en sund och stark utveckling av
ditt företag.
Detta kostnadsfria framtidspaket riktar sig till
små och medelstora industriföretag och kan starta omgående. Det innehåller bl.a. 25 timmars
experthjälp och kompetenskartläggning (validering) av produktionspersonal.
LÄS MER HÄR
Kontakt på IUC Syd: Joakim Thureson, joakim.thureson@iucsyd.se, 0732-34 51 58

Samtal om e-mobilitet 13 maj delta och ställ frågor
Välkommen till IUC Syds digitala Fireside chat
om e-mobilitet, den 13 maj, 08.15-10.00.
Kamil Zajaczkowski intervjuar Mats Larsson
och ställer viktiga frågor om e-mobilitet. Delta
i samtalet och passa på att ta upp frågeställningar du länge gått och funderat på!
Anmäl dig till Pia Holmberg, pia.holmberg@iucsyd.se, 072-739 12 52
Träffen arrangeras inom projektet CAR - LÄS MER HÄR

Teknikworkshop 19 maj:
Automationsanalys för flexibel
kortserieproduktion
Via Produktion2030 arrangerar IUC Dalarna
och
IUC/Stål & Verkstad en distansworkshop
tillsammans med RISE för alla små och
medelstora företag, den 19 maj, 08:00 –
12:00.
En automationsanalys bedömer och jämför
vad och vart en robot gör mest nytta.
Under workshoppen visas bland annat exempel på automationsanalysen med fakta om
tillverkningen hämtat ur ett företags affärssystem.
KLICKA UPP MER INFORMATION OCH INBJUDAN MED KONTAKTUPPGIFTER HÄR

Diploma - utbilda dig när och
var du vill!
Individuell distansutbildning är ett smart och
effektivt sätt att höja kompetensen i ditt
förtag. Du kan välja bland 300 olika
utbildningar inom kategorier som
Affärsutveckling, Miljö- och
hållbarhetsarbete, Ledarskap, Försäljning,
LEAN och förbättringsarbete, Ekonomi. Du
kommer att hitta utbildningar som passar ditt
företag!
Genom IUC har du möjlighet att teckna prisvärda licenser för utbildningar hos Diploma.
LÄS MER OCH TESTA EN UTBILDNING HÄR
Kontakt på IUC Syd: Kim Appelgren, kim.appelgren@iucsyd.se, 0733-115836

Big Science Virtual Workshop •
15 europeiska länder samlade
186 deltagare från 15 europeiska länder
kopplade upp sig till Big Science Virtual
Workshop den 11 maj 2020.
Högteknologiska leverantörer, utspridda över
Europa, lyssnade till
forskningsanläggningarna CERN, ESS och
Fusion for Energy/ITER.
LÄS MER HÄR

Ljungby Tech levererar en
miljon ansikstvisir
Fler får jobb när Ljungby Tech, deltagare i
Robotlyftet, levererar ansiktvisir till
vården. Företaget var mitt uppe i en satsning
mot ökad robotisering, när coronakrisen slog
till.
Allt har gått väldigt snabbt. Den ordinarie
produktionen har rullat på samtidigt som
man utvecklat en ny produkt, fått igång tillverkningen och skapat en ny monteringsslinga.
Vd Mattias Håkansson: "I ett sådant här läge gäller det att vara snabbfotad, och det kan vi vara,
som en ganska liten organisation. Vi är både snabba och envisa!"
LÄS HELA ARTIKELN HÄR

Att våga tänka nytt och
annorlunda är rätt väg ut ur
krisen
IUC Syd arrangerar digitala tematräffar där
vi tar upp aktuella ämnen. Den 15 april var
temat Affärsplan och kompetensförsörjning.
Föreläsare Magnus Nanne: De företag som
klarar sig bäst börjar tidigt tänka framåt,
vågar tänka annorlunda och ställer sig frågan
'Vad ska vi göra nu för att gå mot den framtid
vi vill ha?'
LÄS MER OM TRÄFFEN HÄR, håll utkik efter nya träffar, och hör av dig med uppslag till nya
ämnen.
Kontakt: Camilla Dahlin, camilla.dahlin@iucsyd.se, 0761-858168

Kan vi styra industrins
elanvändning för ett smartare
energiutnyttjande?
IUC Syd har tillsammans med Region Skåne
och Sustainable Business Hub genomfört en
förstudie om möjligheterna att förverkliga
potentialen till flexibel elanvändning.
LÄS MER HÄR och klicka upp rapporten från
förstudien.
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