
Teknikcolleges

RIKSKONFERENS 2022
Energi in – energi ut

Som vanligt är vi i en ny stad och i år är vi i det händelserika Teknik-
college Norrbotten och Luleå. Utöver seminarier, paneldebatt och 
spännande huvudtalare är en nyhet för årets konferens ett lunch-till-
lunch-upplägg som vi hoppas ska kunna ge ännu fler möjligheter till 
erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi arrangerar även en gemensam 
middag som är valbar i anmälningsformuläret.

Registreringen stänger 1 november 2022

Daniel Wikström och Cindy Kite från Polarbröd

Mia Bernhardsen från Svenskt Näringsliv
Peter Larsson, Regeringssamordnare för 

omställning i Västerbotten och Norrbotten 

Bild Luleå: Luleåfotograferna

teknikcollege.se/rikskonferensen-2022



12:00  Lunch Kulturens hus i Luleå

13:00 Rikskonferensen startar  
 Moderator Kristine Wiklund, Expert Arbetsmarknad och kompetensförsörjning  
 på Gröna arbetsgivare inleder tillsammans med Klas Wåhlberg, vd på  
 Teknikföretagen och Åsa Tjärnberg, vd på IUC Norr och Ordförande för  
 Teknikcollege Norrbotten.

 Energiomställning med Peter Larsson, regeringens samordnare för  
 omställningen i Västerbotten och Norrbotten. 

 Panelsamtal i TC-soffan om energiomställning med  
 Åsa Tjärnberg, vd på IUC Norr/Ordförande för Teknikcollege Norrbotten 
 Sofia Geller, CHRO på H2 Green Steel 
 Monica Lejon, Enhetschef på Region Norrbotten

 Samtal i TC-soffan om industrins kompetensförsörjning, nu och i framtiden  
 med Mia Bernhardsen, chef avd för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv

 Ungdomspanel modererat av Simon Sundbom, framtidskommunikatör  
 
16:00 Seminarium omgång 1 (parallella spår)  
 Välj ett av fem alternativ 

 Industritekniska programmet - ett framtidsprogram
 Hur var det nu med det industritekniska programmet, är det ett framtidsprogram  
 och i sådana fall för vem?  

 Praktik för minderåriga
 Vilka regler gäller för praktik på industriföretag? Det blir ett seminarium fyllt med   
 erfarenhetsutbyte och diskussion.

 Attraktiva jobb, attraktiva utbildningar
 Vi kommer i första hand att ta utgångspunkt från det regionala perspektivet. Vad är  
 regional attraktivitet och vad är det som skapar den – för företagen och för individen.
 
 Teknikcollege som regional mötesplats
 Vi resonerar om för- och nackdelar med olika sätt att organisera ett regionalt  
 Teknikcollege. Vem kan stå som huvudman? Hur utvecklar vi de regionala mötesplatserna 
 inom Teknikcollege?

 Teknikcolleges roll i klimatomställningen
 I det här seminariet diskuterar vi vad som behöver göras och vilken roll Teknikcollege  
 kan ha i klimatomställningen.

17:00 Slut för i dag

18:30 Fördrink 
 Landshövding Lotta Finstorp välkomnar och berättar om framtidsutsikterna för
 industrin i hennes region. Utdelning av Teknikcollege samverkaspris och  
 hederspris.
 
19:00 Middag i Kulturens Hus

Tisdag 15 november

8:30 Seminarium omgång 2 (parallella spår)  
 Välj ett av fem alternativ 

 Industritekniska programmet - ett framtidsprogram
 Hur var det nu med det industritekniska programmet, är det ett framtidsprogram  
 och i sådana fall för vem?  

 Praktik för minderåriga
 Vilka regler gäller för praktik på industriföretag? Det blir ett seminarium fyllt med   
 erfarenhetsutbyte och diskussion.

 Attraktiva jobb, attraktiva utbildningar
 Vi kommer i första hand att ta utgångspunkt från det regionala perspektivet. Vad är  
 regional attraktivitet och vad är det som skapar den – för företagen och för individen.
 
 Teknikcollege som regional mötesplats
 Vi resonerar om för- och nackdelar med olika sätt att organisera ett regionalt  
 Teknikcollege. Vem kan stå som huvudman? Hur utvecklar vi de regionala mötesplatserna 
 inom Teknikcollege?

 Teknikcolleges roll i klimatomställningen
 I det här seminariet diskuterar vi vad som behöver göras och vilken roll Teknikcollege  
 kan ha i klimatomställningen.

09:30 Rikskonferensen fortsätter på stora scenen  

 Cindy Kite, hållbarhetschef, och Daniel Wikström, produktionsdirekör, på  
 Polarbröd i Älvsbyn berättar om ”Fabriken som brann ner, men på ett makalöst  
 snabbt sätt byggdes upp igen med stor prioritet på social, ekonomisk och  
 klimatsmart hållbarhet. 

 Panelsamtal om högskolebehörighet - en möjlighet eller utmaning? med
 Mikael Hedkvist, Rektor Oscarsgymnasiet på Oskarshamn kommun
 Josefine Larsson, Utredare på IF Metall
 Julia Björnfot, Lärare på Kalix naturbruksgymnasium
 Tommy Töyrä, Undervisningsråd på Skolverket

 Moderator Kristine Wiklund summerar konferensen tillsammans med  
 Peter Stenberg, vd på Teknikcollege

11:30 Lunch i Kulturens Hus i Luleå, avslutning och hemfärd  

Onsdag 16 november

Program
Årets konferenstema är Energi in – energi ut med grunden i Sveri-
ges pågående energiomställning men framför allt den energi som kon-
ceptet Teknikcollege ger svensk industri. Teknikcollege drivs av energi, 
engagemang och ihärdighet. Bränslet in i Teknikcollege i form av nya 
studerande på våra certifierade utbildningar skapar sedan god energi 
ute på arbetsmarknaden i form av rätt och efterfrågad kompetens.

Seminarium

Kristine Wiklund 
Moderator

Peter Larsson  
Regeringens samordnare för  

omställning i Västerbotten och 
Norrbotten 

Daniel Wikström 
Produktionsdirektör, Polarbröd

Cindy Kite 
Hållbarhetschef, Polarbröd

Mia Bernhardsen 
Enhetschef kompetensförsörjning, 

Svenkt Näringsliv

Industritekniska programmet  
- ett framtidsprogram
Hur var det nu med det industritekniska programmet, är det ett framtids-
program och i sådana fall för vem? För svenska teknik och industriföretag 
har programmet och utbildningsinnehållet en given plats i det nuvarande 
och framtida utbildningsutbudet. Men hur kan det komma sig, att i en 
stad som Skellefteå, där industrietableringarna haglar, är intresset för pro-
grammet så lågt att det länge förelåg risk för nedläggning?

En färsk undersökning och analys ger er insikter i hur målgruppen ser ut 
och varför valet inte faller på det industritekniska programmet. Utifrån 
det diskuteras sedan vad som gemensamt krävs av kommunala beslutsfat-
tare och företag för att det industritekniska programmet även ska ses som 
ett framtidsprogram av en 15-åring. 

Lena Drugge, Verksamhetsledare, Träbransch Norr  
Annika Niklasson, Rektor, Strömbackaskolan Piteå kommun 
Britta Dahlén, Gymnasiechef, Piteå kommun 
Elin Östblom, Ansvarig ungdomskommunikation, Teknikföretagen 
Jesper Hedin, Utredare kompetensförsörjning, Industriarbetsgivarna 
Jens Carlenfors Linered, Projektledare, Teknikcollege

Praktik för minderåriga
Vilka goda exempel finns? Behöver Teknikcollege ta fram ett 
underlag på området, tydliggöra regelverket eller ta fram goda 
exempel? Det blir ett seminarium fyllt med erfarenhetsutbyte och 
diskussion.

Fredrik Gunnarsson, Ansvarig kompetensförsörjning, 
Industriarbetsgivarna
Karin Bennbom, Ansvarig arbetsmiljö, Industriarbetsgivarna
Företagsrepresentant från SSAB samt elev och lärare

Attraktiva jobb, attraktiva utbildningar
På detta seminarium ska vi diskutera frågan vad som skapar  
attraktivitet. Vi kommer i första hand att ta utgångspunkt från 
det regionala perspektivet. Vad är regional attraktivitet och vad är 
det som skapar den – för företagen och för individen.

Även om utmaningarna är extra stora i norr är attraktionsfrågan 
en utmaning i de flesta delar av landet. På seminariet kommer vi 
att lyssna till regionala politiker, företag och utbildningsväsendet. 
Går det att planera för en ökad attraktivitet? Hur viktiga är de  
regionala utvecklingsstrategierna? Hur ser kommunernas  
strategier ut? Hur resonerar företagen? Hur kan samverkan  
bidra till attraktivitet och vilken är Teknikcolleges roll? 

Linda Rönnbäck, Processledare, Teknikcollege Norrbotten  
Mats Andersson, Expert kompetensförsörjning, Teknikföretagen
Stina Almkvist, Strateg, Region Norrbotten/ projektledare, North 
Sweden Green Deal för Kompetens och Attraktion
Stina Johansson, Samverkansstrateg, Luleå tekniska universitet
Eva Andersson, Personalchef, Scania Luleå

Teknikcollege som regional mötesplats
Den regionala nivån har alltid varit central inom Teknikcollege. 
För att möta industrins kompetensutmaning har företag,  
kommuner och utbildningar organiserat sig här. Planerings-  
och dimensioneringsutredningen och valideringsfrågan har  
dessutom tydligt satt fokus på den regionala nivån.

Men den regionala lösningen ser olika ut inom Teknikcollege. 
Över tid har tre sätt att organisera Teknikcollege regionalt  
utkristalliserats: Kommunalförbund, RUA samt IUC-bolag eller 
motsvarande. I detta seminarium tittar vi på fördelar och  
utmaningar med respektive huvudmannaskap och ställer oss  
frågan Var finns de regionala mötesplatserna och hur kan vi  
utveckla dem?

Johan Ståhl, Projektledare, Teknikcollege Sverige
Thomas Rehn, Ombudsman, IF Metall 
Karl Löfmark, Näringslivsutvecklare, Region Skåne 
Nasim Oveissi, Regional processledare, Teknikcollege 
Helene Stenson, Regional processledare Teknikcollege  
Jannike Åhlgren, Avdelningschef på RISE /Regional ordförande  
Teknikcollege Göteborg

Teknikcolleges roll i klimatomställningen
Klimatomställningen sker här och nu och företagen behöver 
ställa om sin produktion för att möta utmaningarna. Det inne-
bär i många fall nya tillverkningsprocesser som i sin tur kräver 
ny/förändrad kompetens hos de anställda. I det här seminariet 
diskuterar vi vad som behöver göras och vilken roll Teknikcollege 
kan ha i klimatomställningen. Hur kan de strukturer vi byggt upp 
utnyttjas effektivt och hur kan vi samverka med andra aktörer?

Ellika Berglund Aas, Klimatexpert, IF Metall  
Åsa Tjrnborg, vd, IUC Norr/Regional ordförande Teknikcollege 
Norrbotten 
Representanter från företag och utbildningsamordnare

Välj två seminarium och boka in dem på våra två seminarieomgångar. Det är identiska föredrag båda dagarna.Praktiska detaljer
Datum: 15-16 november 2022
Plats:  Kulturens hus Luleå
Målgrupp: Företagsrepresentanter, politiker, intresse- 
  organisationer och personer som runt om  
  i landet engagerar sig i Teknikcollege. 

Pris:  fr 1 295 kr

Boende: Bokas enskilt på förslagsvis på Clarion  
  Hotel Sense eller Quality Hotel Luleå

Kontakt: Klara Haage
  Klara.haage@teknikcollege.se


