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IUC / Stål & Verkstad – för en hållbar värmländsk industri 
 

Vad kan vi göra? 
IUC / Stål & Verkstad har flera möjligheter att stötta industriföretag och industrinära tjänsteföretag. 
Där vi tillhandahåller resurser som hjälper till att utveckla och stötta företaget inom områden som Effektivitet, 
Hållbarhet, Marknad, Kompetens, Ny teknik och produktion. 
 

Vi har bland annat hjälpt företag med: 
• Tydligare processer och rutiner. 
• Koppla ihop hållbarhet med affärsnytta. 
• Ökat utnyttjande av befintligt affärssystem. 
• Flödeseffektivitet inom produktion. 
• Resurseffektivitet. 
• Social marknadsföring. 
• Kompetenskartläggningar. 
• Affärsutveckling. 

• Utbildningar inom bl.a. ritningsläsning, 
coachande ledarskap, Office m.m. 

• Stärkt varumärke. 
• Effektiva säljprocesser. 
• Ökad innovationsförmåga. 
• Satsa rätt inom automation och robotisering. 
• Ledarskapsutveckling 
• Med mera, med mera….fråga oss.. 

 

Vad vill Ni ha hjälp med? Fråga oss så tar vi fram ett upplägg för just ert företag. 
Tillsammans prioriterar, planerar vi vad, hur och vem som genomför eventuella insatser. 
 

Möjligheter 
Utifrån våra pågående insatser kan vi kombinera flera möjligheter utifrån era behov. 
 

Insatser Omfattning Sista ansökningsdag Kostnad 
*Medlem i IUC / Stål & Verkstad 

Resursstöd, IUC 40 timmar 2022-12-16 7000 kr (5000 kr*) 
Resursstöd, IUC 30 timmar 2023-02-17 5000 kr (5000 kr*) 
Grön omställning 30 timmar 2023-06-16 0 kr 
Affärsdriven omställning 80 timmar 2023-06-16 0 kr 
Kompetensutveckling Anpassat 2023-01-31 1200 kr (1000 kr*) 

                   

Vi har även koll på möjligheter till stödpengar från Region Värmland, där vi stöttar våra medlemmar med 
information och ansökningar.  

Titta i vår kalender för vad som är på gång https://iucstalverkstad.se/aktuell-info/kalender/ 
 

Kontakta oss för ett möte så utvecklar vi ert företag och värmländsk industri tillsammans. 
 

Johan Skogström 
johan.skogstrom@iucstalverkstad.se  
0706 – 010 896 
 

IUC / Stål & Verkstad 
Vi är en företagsnära, oberoende aktör och ett stort industrikluster i Värmland med bred kunskap om industrins utmaningar, behov och möjligheter. Vi 
utvecklar och stärker företagen genom vårt engagemang, vår stöttning och vägledning inom flera viktiga och aktuella områden. Det kan handla om ny 
teknik, kompetensförsörjning, effektivisering, marknadsutveckling, grön omställning och hållbart företagande. 

Grunden i vårt arbete är mötet med företagen. Tillsammans med en aktiv omvärldsbevakning omsätter vi denna kunskap i projekt, aktiviteter och 
insatser som ger konkret nytta och stärker konkurrenskraften i värmländsk industri. 

Vi stärker även industrin genom att ha en kontinuerlig dialog och utbyte med våra värmländska politiker och tjänstemän, så att även de i sitt arbete 
kan bidra till kommunens och länets utveckling av industrin. 


