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Driv och framtidstro

Avestasamtalen:

Digitaliseringens
betydelse för
svensk basindustri

Avesta ligger i Dalarnas sydligaste del.
Här känner du kraften från Dalälven och
värmen från människorna. Vår 400-åriga
brukshistoria med bland annat Avesta
Jernverk gör Avesta till en av Sveriges
främsta industriorter.
Idag är Avesta en utvecklingskommun med driv och
framtidstro. Vi arbetar målmedvetet med att göra
Avesta till en attraktiv plats att leva och verka på. Det
ger resultat - många företag väljer Avesta. Nyligen
blev det offentligt att Google har köpt 109 ha mark i
Horndal, strax utanför Avesta.

19 DECEMBER 2017 | VERKET, AVESTA

Fler människor väljer också att flytta till Avesta. År
2020 är vi 25 000 invånare. Vi tror att det är möjligt,
för vi vågar tänka nytt. Tänka annorlunda.

Visste du att...
... Avesta har mineralvattenklassat dricks- och
duschvatten?
... halva Sveriges befolkning nås inom en radie av 20
mil från Avesta?
... Avesta korsas av två riksvägar och två järnvägar?
...Avesta kommun erbjuder gratis busstrafik?
...på grund av den starka efterfrågan på bostäder, byggs
det i Avesta. En markanvisningstävling pågår just nu
och fler är på gång?

@avestakommun #avestasamtalen
Avesta kommun, 774 81 Avesta, tel 0226-64 50 00, www.avesta.se

Program

Moderator: K-G Bergström

09.15 Registrering, kaffe & smörgås m.m.

För femte året i rad arrangerar Avesta
kommun Avestasamtalen i Verket. Idén
är att skapa en arena där näringsliv,
fack, politik och chefer i offentlig sektor
kan mötas och utbyta tankar och idéer.
Samtalen ska bidra till den fortsatta
utvecklingen av svensk basindustri.
Denna gång ligger fokus på digitalisering och dess
inverkan och värde för basindustrins framtid. Kort sagt;
Digitaliseringens betydelse för svensk basindustri.
Tidigare Avestasamtal har varit fokuserade på stål- och
pappersindustri, trä- och skogsindustri, energi- samt
infrastrukturfrågornas betydelse för basindustrin.

Välkommen till Avesta, Verket och det femte
Avestasamtalet!

Anmälan sker senast den 13 december på
www.avesta.se/avestasamtalen
Avgiften för konferensen är 995 kr (exkl. moms)

10.00 Digital förnyelse av det offentliga Sverige
Ardalan Shekarabi (S), civilminister

Konferensmaterial

11.00 Digitaliseringens möjligheter - LO antar
utmaningen
Karl-Petter Thorwaldsson, ordf LO
11.30 Frågor & svar
Moderator K-G Bergström - samtal med föreläsarna
12.00 LUNCH
13.00 Trendspaning
Henrik Sirborg, Digitalisering & Innovation
Handelsbanken
13.30 Digitalisering nödvändig i en växande 		
bioekonomi
Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna
14.00 FIKA & FRUKT m.m.
14.15 Den digitala gruvan
Peter Burman, Program Manager Mine Automation
Boliden
14.45 Stålets digitala mognad
Gert Nilsson, teknisk direktör Jernkontoret
15.15 Frågor & svar
Moderator K-G Bergström - samtal med föreläsarna

Lars Isacsson

Kommunstyrelsens ordförande

Anders Friberg
Kommundirektör

Anmälan

09.45 Välkommen
Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande
Avesta kommun

10.30 Digitaliseringens påverkan på närings- 		
och energipolitiken
Lars Hjälmered (M), v ordf Näringsutskottet

Välkommen!

Praktiskt

15.45 Sammanfattning
K-G Bergström/Lars Isacsson
16.00 Avslutning

Håll utkik på www.avesta.se/avestasamtalen - där
kommer vi att publicera material efter konferensen.

Eventuella frågor

Tillväxt Avesta: tillvaxt@avesta.se
eller Servicecenter 0226-64 50 00 (be att få prata med
Tillväxt)

Verket
Du befinner dig just nu i Verket, då ett järnverk byggt på
innovation, idag ett prisbelönt inlevelsemuseum och en
spännande mötesplats fylld med unika upplevelser och
intryck. Här möter du som besökare en spännande mix av
historia, konst och teknik.
Under sommarmånaderna fylls Verket av den årliga konstutställningen Avesta Art.

