
Hur skapar vi livskraft för både människor 
och företag i såväl stad som landsbygd? 

Välkommen till Västmanland i Almedalen. Vi är ett av Sveriges 
minsta län, men ett av de viktigaste exportlänen. Här löser vi globala 
utmaningar varje dag. För att lyckas med det arbetar vi tillsammans 
för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela vårt län. 

Under årets Almedalsvecka delar vi med oss av hur vi når framång 
och tänker kring några av framtidens viktigaste utmaningar. 

Återigen, varmt välkommen till Västmanland i Almedalen. 
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09.00-09.45 
Vilken betydelse har klinisk patientnära forskning 
för sjukvårdsutveckling och kvalitetsförbättring?
Arrangör: Region Västmanland

I en era av nivåstruktureringar behöver vi vidga perspektivet från enbart volym till kvalitet. En rationell högkvalitativ 
sjukvård präglas av ett kunskapsstyrt synsätt. En viktig ingrediens är en nära koppling till klinisk forskning. 
Västmanlands sjukhus berättar om strategi och konkret arbete.

Syftet med all forskning är att vinna ny kunskap. På sjukhus där patientnära forskning bedrivs kommer kunskaper och 
kompetens att på olika sätt smitta av sig på den ordinarie verksamheten och på så sätt generera en högre kvalitet 
generellt. Välkommen till ett seminarium där vi presenterar och samtalar om våra erfarenheter kring klinisk forskning 
som en katalysator för en generell kvalitetsförbättring och utveckling av vår sjukvård, något som vi tror kan ha bidragit 
till bra placering i senaste rankingen för sjukhus i Dagens medicin.

Medverkande: 
→  Abbas Chabok, docent och överläkare, Kirurgkliniken, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland
→  Tomas Vikerfors, docent och medicinsk stabschef, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland
→  Håkan Wittgren, förvaltningsdirektör, Västmanlands sjukhus, Region Västmanland
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10.00-10.45 
Hur kan ett webbaserat analyssystem 
för kollektivtrafik driva samhällsplanering 
och stadsutveckling?
Arrangör: Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland

Att arbeta med samhällsplanering på ett hållbart sätt är en utmaning som kommuner och regioner möts av dagligen. 
IWA är analysverktyget som ger en bättre förutsättning för samhällsplanering ur flera perspektiv, t.ex. kollektivtrafik. 
IWA kombinerar och visualiserar big data från olika källor.

Kollektivtrafikförvaltningen har utvecklat ett interaktivt webbaserat analyssystem (IWA) för Västmanland. Med IWA ser 
vi bland annat hur trafiksystemet fungerar på daglig basis, hur människor använder trafiksystemet och hur detta påver-
kar den dagliga resenären. Genom att kombinera och visualisera data får vi en bättre helhetsbild, med flera laborativa 
möjligheter att använda den redan insamlade datan och samtidigt bli mer kostnadseffektiva. Dessutom är SCB:s be-
folkningsstatistik inkluderad, vilket skapar ännu större möjligheter att utveckla och effektivisera trafiken för resenärens 
bästa. Utifrån detta har vi även sett möjligheter för andra samhällsaktörer att samverka kring datan och analysverktyget. 
Mälarenergi har i sitt samverkansprojekt ”Stadens kontrollrum” samlat viktiga samhällsaktörer för gemensam informa-
tionsdelning och samverkan vid extraordinära händelser, där IWA kan kunna tillföra ytterligare en dimension.

Medverkande: 
→  Asmirelda Imsirovic, trafikplanerare, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
→  Ove Fredriksson, marknadschef, Mälarenergi
→  Marie Christensson, kommunikationschef, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
→  Arne Andersson, förvaltningsdirektör, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
→  Mohammad Sabet, verksamhetschef, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland
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11.00-12.00 med efterföljande lunchmingel
Kommunsammanslagning eller avtalssamverkan 
– Köping, Arboga och Kungsör väljer väg
Arrangörer: Köpings kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
Västra Mälardalen i Samverkan, Industriföreningen Västra Mälardalen, Region Västmanland

Sveriges kommuner står inför flera stora utmaningar! För att även fortsättningsvis kunna leverera och utveckla 
högkvalitativa tjänster så krävs andra arbetssätt, nya samarbetsformer och användning av ny teknik.

Kommunerna i Västra Mälardalen har i nära samarbete med näringslivet format en samverkan som är unik i landet. 
En samverkan som kommer att bli ett försöksområde inom ramen för Kommunutredningen. Under seminariet kommer 
företrädare för kommunerna och näringslivet presentera vad som uppnåtts hittills och hur de tänker gå vidare. Tillsam-
mans med Kommunutredningen och SKL kommer de att diskutera möjliga vägval för att lokalt stärka kapacitet och 
kompetens för tillväxt och välfärd. Efter seminariet finns möjlighet till eftersnack med alla medverkande.

Medverkande:
→  Roland Lexén, moderator, Public Partner
→  Niklas Karlsson, ordförande, Kommunutredningen
→  Sverker Lindblad, huvudsekreterare, Kommunutredningen
→  Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
→  Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande, Köpings kommun
→  Anders Röhfors, kommunstyrelsens ordförande, Arboga kommun
→  Pelle Strengbom, kommunstyrelsens ordförande, Kungsörs kommun
→  Lars-Erik Wige, ordförande, Industriföreningen Västra Mälardalen
→  Mikael Bohman, ordförande, Västra Mälardalen i Samverkan
→  Sara Schelin, kommunchef, Köpings kommun
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13.00-13.45 
Hur lyfter vi den digitala kompetensen 
för fortsatt överlevnad och utveckling?
Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Automation Region, Region Västmanland

Den digitala utvecklingen innebär en rad utmaningar för befintliga organisationer, men också stora möjligheter till 
utveckling av såväl medarbetare som affärsprocesser och produkter.

Under seminariet medverkar organisationer som tagit fram och genomfört framgångsrika processer för att lyfta den 
digitala kompetensen med sikte på utveckling. Vi får veta hur processen gått till och ta del av resultat. Seminariet 
avrundas med en paneldiskussion med branschföreträdare för Västmanlands styrkeområden automation, energi, 
järnväg samt välfärd och hälsa. Alla fyra områden brottas med problematiken, men ser också en rad möjligheter.

Medverkande:
→  Anna Wallén, verksamhetsledare, Järnvägsklustret
→  Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef , Region Västmanland
→  Catarina Berglund, moderator, verksamhetsledare, Automation Region
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14.00-14.45 med efterföljande mingel
Kan ett digitalt visualiseringsverktyg 
ge fler sökande till bristyrken?
Arrangörer: Västerås Science Park, EU-projektet Smart4U, Jobba i Västerås, Region Västmanland

Det råder stor brist på kompetens inom en rad yrkesgrupper. För att nå målgrupper och lösa kompetensbristen 
behöver attraktionsstyrning integreras. Under seminariet demonstreras ett helt nytt verktyg för yrkesvägledning 
som kan bidra till att lösa kompetensbristen.

Det råder stor brist på kompetens inom en rad yrkesgrupper. För att attrahera både unga och äldre till yrken med kom-
petensbrist behöver attraktionsstyrning integreras på ett intressant sätt. Västmanlands styrkeområden automation, 
energi, järnväg och välfärd & hälsa har tagit fram ett unikt, digitalt visualiseringsverktyg, som med hjälp av avatarer, 
integrerad artificiell intelligens och ett annorlunda pedagogiskt upplägg leder till inblick i olika branscher och yrken 
utifrån personliga drivkrafter. Verktyget kan användas såväl i skolmiljö som i yrkesvägledning för vuxna. Under seminariet 
demonstreras verktyget och hur det kan få fler sökande till bristyrken.

Medverkande:
→  Maria Brithon-Brink, personaldirektör, ABB
→  Caroline Drabe, vd, Västerås Science Park
→  Björn Nordén, verksamhetschef, Jobba i Västerås
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