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Ett antal större varsel:

• Baxter, 360

• Tetra Pak, 150

• ARM, 50

• Sony, 200

• IKEA, 470

Samtidigt rekryteringar:

• Tetra Pak, 200-250

• Rejlers 100

• Lundalogik/Lime, 60

• Beneli, 50

• Bergendahls, 60-tal

Under hösten 2018:

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)
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Olika förutsättningar

• Lågkonjunktur/Högkonjunktur

• Geografiska tillväxtområden/stagnerande områden

• Varslets storlek i förhållande till antal arbetstillfällen inom pendlingsavstånd

• Yrken som berörs



Två perspektiv

• Omstrukturering - Förhindra arbetslöshet

– AF och Trygghetsorganisationer har utarbetade processer

• Utvecklingsinriktat

– Vad kan vi göra av de resurser som finns

• Kompetens

• Anläggning/Utrustning

• Tillstånd (t ex miljötillstånd, livsmedelstillstånd)



• FIRS består av representanter på 
ledningsnivå från:

– Region Skåne

– Universitet och högskolor

– Kommunrepresentanter 

– Näringslivet – genom Sydsvenska 
Handelskammaren och ordförandena i 
sju klusterorganisationer

• Träffas regelbundet fyra gånger per år

FIRS-möte med besök av Mikael Damberg

2010



Forsknings- och innovationsrådet (FIRS) -
syften
• Ett forum för att diskutera Skånes utveckling inom forskning och innovation. 

• FIRS hittar sätt för att driva gemensamma frågor framåt, och därmed initiera 
processer som vi ser som nödvändiga.

• FIRS arbetar både reaktivt och proaktivt. 

• Proaktivt 
– Internationella innovationsstrategin för Skåne
– Tre innovationsområden: Smarta hållbara städer, Personlig hälsa och 

Smarta material. 
– Påverkansarbete
– Gemensamma ansökningar

• Reaktivt
– FIRS agerat gemensamt vid ett antal kritiska händelser som 

nedläggningen av Astra Zeneca i Lund, Findus i Bjuv och nedskärningar 
på Sony.



2010 

AstraZeneca forskningsverksamhet → Göteborg

80 000 m2 högklassiga lokaler

Nu: 140 organisationer, drygt 1600 medarbetare

900 anställda

Regional samverkanssatsning inom livsvetenskap

Hel avdelning på Sony Mobile 

2013 → Sigma Connectivity

180 → 500 medarbetare



Allting såg lovande ut för Findus i Bjuv. 

Ett toppmodernt fryshus 
hade byggts för 500 
miljoner, nytt växthus och 
odling av svenska 
jätteräkor från fabrikens 
spillvatten hade dragits 
igång.

Bild: Elin Jonsson HD/NSD



Nomad Foods köpte Iglo Group, sen 

Findus

Plan: slå samman Findus och Iglo →

ledande inom djupfryst på Europeiska 

marknaden

Överkapacitet

Varslade 450 anställda – uppsägning 

våren 2016

Fabriken stängdes mars 2017.



Samarbete, diskussioner & förhandlingar

Regional samordningsgrupp

• Region Skåne

• Invest in Skåne

• Bjuvs kommun

• Lantbrukarnas riksförbund

• Trygghetsrådet

• Arbetsförmedlingen

• Sveriges Lantbruksuniuversitet

• Livsmedelsakademin

Övriga kontakter

• Nomad Foods ledning i London & 
VD Norden

• FIRS strategiska livsmedelsgrupp

• Näringsdepartementet

• Tillväxtverket

• Vinnova

• m fl



Ägare:

Mars

2018



FOOD VALLEY OF SWEDEN, I BJUV

Internationellt referens- och utvecklingscenter för 
cirkulär livsmedelsproduktion

Offentlig och privat 

samverkan



Förslag

• Förbereda och avsätta resurser för att tillvarata pågående internationell omstrukturering 

• Regeringen bör ta rollen att samordna transformationen från nuläge till utveckling vid 
större strukturella omstruktureringar (oftast flera departement/myndigheter)

– Näring/Forskning/Utbildning/Miljö/Energi med flera sakområde berörs 

• Regioner bör ges uppdrag att leda det nationella förändringsarbetet i en given situation i 
sitt område

• Tillväxtverket stödjer regionerna genom att:

– Svara för nationell samordning mellan myndigheter

– Snabbt bidra med resurser när situationen uppstår

• Handlingsplaner för proaktivt och reaktivt arbete vid mindre omställningar bör tas fram av 
regioner i samverkan med kommunerna och AF.



Frågor: Eva-Britt Grönberg

eva-britt.gronberg@skane.se: 

+46 725 97 75 07

Tack!

mailto:eva-britt.gronberg@skane.se

