Återställning

Hållbar produktion i Sverige efter COVID-19
DIGITAL KONFERENS 10 NOVEMBER
LIVESTREAM FRÅN LINDHOLMEN SCIENCE PARK, GÖTEBORG
Den 10:e november fokuserar vi på hur vi återställer produktionen i Sverige efter
COVID-19 och samtidigt förbereder oss på nästa kris. Under konferensen ger industrin,
akademin, politiken och globala organisationer sina olika bilder av utmaningar och
möjligheter för tillverkningsindustrin i Sverige.
Produktion2030 har skapat många konkreta möjligheter för att gå stärkta ur krisen,
du får gärna ta del av allt detta under en interaktiv eftermiddag.

PROGRAM 10 NOVEMBER KL 13-17
Utmaningar och möjligheter för svensk tillverkningsindustri

INLEDNING
Välkommen! Cecilia Warrol och Johan Stahre modererar dagen.
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Globala och svenska utmaningar för industrin
World Economic Forum: The great reset – The future of Manufacturing
Nuläget i global och svensk ekonomi. Kommer allt att förändras? Vi pratar om vikten
av återställning – en utmaning i sig. Hur ser regeringen på utmaningarna för svensk
industri och statens möjligheter att stött industrins återställning? Sverige ska vara
klimatneutralt till 2050 – vilka utmaningar ser ni?
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Utmaningar för individen
Det globala perspektivet i all ära – men hur ser det ut för individen? Vi dyker ner i
utmaningarna på människans nivå. Är det skillnad beroende på företagets storlek?
Vilka utmaningar väntar på arbetsplatserna 2025?
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Hur möter vi utmaningarna? Möjligheter från Produktion2030
Välj mellan tre olika parallella spår vid anmälan.
SPÅR 1
Individens perspektiv:
Utbildning och framtidens
arbetsplatser

SPÅR 2
Företagets perspektiv:
Kunskap, testbäddar och
digitala plattformar

SPÅR 3
Globalt perspektiv:
Hållbarhet och
konkurrenskraft

Återställning – för en hållbar framtid!
Hur lyckas vi med återställningen? Vi diskuterar produktion i Sverige ur nya perspektiv.
Hållbarhet och digitalisering leder vägen mot konkurrenskraft och klimatmål bortom
COVID-19.

SUMMERING
Programledningen summerar dagen tillsammans med gäster i studion.
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