Kraftfullt åtgärdspaket för att framtidssäkra gruv- och stålnationen Sverige
Inte bara malmen och elen
har gjort den svenska gruvoch stålindustrin framgångsrik – utan framförallt människorna. Ett åtgärdspaket för
att trygga den fortsatta kompetensförsörjningen lanseras
i september.
För att gruv- och stålindustrin ska
kunna möta en ökad efterfrågan, fortsatt vara globalt konkurrenskraftig och
kunna bidra med grön omställning,
sysselsättning och välstånd, finns det
dock en avgörande utmaning som
måste hanteras.
Eftersom det inte bara är malmen
och elen utan framför allt människorna
som gjort den svenska gruv- och stålindustrin framgångsrik så har kompetensförsörjningen nu seglat upp som
en av de viktigaste frågorna för branschen. Tillgången till arbetskraft med
rätt kompetens måste förbättras. En
väl fungerade kompetensförsörjning
är central för att höja produktiviteten
och stärka företagens konkurrenskraft.
Därför har Svemin, Jernkontoret
och Industriarbetsgivarna tagit fram
en kompetensfärdplan för gruv- och
stålnationen Sverige. Syftet är att
presentera en gemensam bild av de

kompetensförsörjningsutmaningar
som gruv- och stålindustrin står inför.
Slutsatsen i rapporten är att en rad
åtgärder behöver genomföras för att
förbättra kompetensförsörjningen för
gruv- och stålindustrin.
Gemensamt kan vi stärka den svenska gruv- och stålindustrin genom att
säkra branschens kompetensförsörjning. Det är något som hela Sverige
tjänar på.
Gruv- och stålindustrin behöver:
• Arbeta med bilden av gruv- och stålindustrin och intresset för teknik
• Arbeta systematiskt och strukturerat
med rekrytering
• Erbjuda praktik och lärande på arbetsplatsen
• Öppna fler vägar in till gruv- och
stålindustrin
• Driva på för att öka industriorternas
attraktivitet

Den 25e september lanseras gruv
och stålindustris kompetensfä
rdplan.

Politiken behöver:
• Säkra utbildningar och examina för
näringslivets behov
• Öppna fler vägar in till gruv- och
stålindustrin
• Bedriva en aktiv regionalpolitik
• Skapa bättre villkor för yrkesutbildning och yrkeshögskolan
• Främja rekryteringen till naturvetenskap och teknik

Utbildningsväsendet behöver:
• Bidra till att öka intresset för teknik
• Samverka mer med näringslivet
• Stärka utbildningsutbudets relevans
• Säkerställa att högre utbildningar
håller hög kvalitet och att rätt studenter antas
• Sänka trösklarna mellan utbildningsnivåerna

Kaunis Iron redo för nästa steg
I juli lämnade Kaunis Iron in
ansökan om nytt verksamhetstillstånd lämnats in till Mark- och
miljödomstolen i Umeå. De söker tillstånd för den befintliga
verksamheten i Kaunisvaara i Pajala kommun samt att få påbörja
gruvverksamhet i de närliggande
fyndigheterna Sahavaara och Palotieva.

28

Vid fullt utbyggd kapacitet kommer verksamheten att drygt fördubblas mot dagens verksamhet.
Idag producerar Kaunis Iron cirka
två miljoner ton järnmalmsprodukter per år till kunder över hela
världen. När det nya tillståndet är
på plats kommer bolaget att kunna leverera cirka fem miljoner ton
per år.

Svemin är branschorganisationen för
gruvor, mineral- och metallproducenter
i Sverige. Vi representerar ett fyrtiotal
företag med 13 000 anställda inom
produktion, prospektering och teknik.
Våra största medlemsföretag är LKAB,
Boliden, Zinkgruvan Mining, Nordkalk,
Cementa, Sandvik, Epiroc och ABB.
Svemin har kontor i Stockholm.
www.svemin.se
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Höstmöte 2019 – tema Mineralbidraget

Vi kommer att lyfta vikten av klimatsmarta värdekedjor tillsammans med
ledande företrädare inom det svenska
gruvklustret, liksom internationella råvarustrateger.
Dagen är indelad i tre temablock
• Behovet av metaller för en klimatsmart värld
• Fördel Sverige - hållbar teknik på
export
• Kompetensbehov för en hållbar
framtid

Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet

Svemins Höstmöte tar i år
avstamp i kampanjen #mineralbidraget, branschens bidrag
till det långsiktigt hållbara
samhället.

#mineralbidraget är Svemins kampanj
för att lyfta fram branschens viktiga bidrag till det långsiktigt
hållbara samhället. Läs mer på svemin.se/mineralbidraget/

Näringsminister
Ibrahim Baylan,
keynote speaker
på Svemins Höstmöte 2019.

Tid: Onsdagen den 27e november
Plats: Nalen, Regeringsgatan 74,
Stockholm.

Gruvgympa
med Björkdalsgruvans Simon
Stenberg på
Höstmötet 2018.

Anmälan: https://www.svemin.se/
hostmote2019

Årets bästa mingel i Almedalen
Svemin, Jernkontoret och Industriarbetsgivarnas
mingel utsågs till
årets bästa mingel
i Almedalen 2019.
Prisutdelare är
makthavare.se.
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