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Verksamhetsplan 2013

Automation Region

Automation Region – en världsledande region inom automation  
med miljö, produktivitet och energieffektivitet i fokus!
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Automation Region är uppdelad i olika enheter:

•	 Automation Region, ideell förening, organisationsnummer 802438-2916

•	 Automation Innovation Region, MDH-projekt

•	 Automationskompetens, ESF-projekt ägs av MDH

•	 AR2, MDH projekt med regional finansiering från Västerås Stad, Landstinget Västmanland, Örebro 
kommun, Eskilstuna kommun och Nyköpings kommun.

Det är i den ideella föreningen som medlemsorganisationerna är medlemmar i. Den ideella föreningen 
har i övrigt främst rollen som medfinansiär till verksamheten som drivs på Mälardalens högskola. 
Verksamhetsplanen avser helheten.

Automation Innovation Region (AIR) är under en treårsperiod finansierad av Tillväxtverket. Medfinansiärer 
är Länsstyrelsen Västmanland, Mälardalens högskola, Västerås Science Park och Automation Regions 
ideella förening. Ambitionen är att öka den innovativa förmågan hos dagens medlemmar och 
nytillkommande medlemmar i klustret Automation Region. Projektet bygger vidare på och utvecklar 
ett befintligt klusterinitiativ och skapar kreativa korskopplingar mellan och inom kluster och innovativa 
miljöer. Målet är att skapa kritisk massa av kompetenser och  stödja möjligheterna för att nå och/eller 
stärka klusterföretagens närvaro på internationella marknader.

Automationskompetens, även kallad ARKEN (Automation Region KompetENs) är under en tvåårsperiod 
finansierat av Europeiska Socialfonden. Projektet arbetar med avancerad kompetensförsörjning på 
individnivå, företagsnivå och strukturell nivå. Målet är att utveckla modeller för kompetensutveckling 
som kan tillämpas för hela Automation Regions kluster.

AR2 är grundverksamhet för Automation Region vilken finansieras av Västerås Stad, Landstinget, Örebro 
Kommun, Eskilstuna Kommun samt Nyköpings kommun. Inom detta projekt drivs utveckling av klustret i 
regionala perspektiv.

Bakgrund och vision

Mälardalen är en region med världsledande teknologi och kompetens när det gäller automation. 
Automation Region är ett företagsnätverk med syfte att arbeta gemensamt med kompetensfrågor, stärka 
medlemmarnas lönsamhet samt ytterligare sätta regionen på världskartan inom området automation. 
Nätverket är ett industriellt initiativ som utgår från Mälardalen och innefattar såväl stora som mindre 
företag samt akademi och samhälle.

Projektet kommer att arbeta inom utvalda strategiområden utifrån visionen:

Automation Region – en världsledande region inom automation med miljö,  
produktivitet och energieffektivitet i fokus.

Uppdrag

Automation Region ska vara:

•	 Ett medlemsdrivet kluster som attraherar ny kompetens och nya företag till regionen

•	 En samverkansplattform för kompetensförsörjning och affärsskapande nätverk

•	 En grogrund för nya företag, innovationer och tjänsterealisering 

•	 Talesman i automationsfrågor.
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Automation Regions målsättningar utgår till stor del från den regionala och nationella tillväxten. 

Under 2012 har arbetet inom Automation Region fokuserats starkt på att söka ny finansiering och 
etablera strukturer för långsiktig strategi. En stark framgångsfaktor för Automation Region är det starka 
medlemsengagemanget. En aktiv styrelse och fyra aktiva arbetsgrupper borgar för väl förankrade initiativ. 

Under 2013 får varje arbetsgrupp uppdraget att arbeta fram en långsiktig strategisk plan för hur man 
vill bedriva verksamheten under återstoden av 2013 och 2014. Ansvaret vilar på ordföranden från varje 
grupp.

Att öka möjligheten för forskningssamarbeten är också en prioriterad strategisk satsning som kommer att 
fördjupas under 2013.

Automation Regions aktiviteter i form av frukostmöten, seminarier, automationskonferens och möten 
i de olika arbetsgrupperna visas i årshjulet nedan. På de kommande sidorna presenteras områden och 
satsningar som styrelsen vill se under 2013.

Januari
8/1: Frukostmöte med Prevas

8/1: Vinnova, utlysning ”Utmaningsdriven innovation”

10-11/1: Styrelseinternat

17/1: Föreläsning med Solvina

23/1: Föreläsning ”Att rekrytera mångfald i Sverige”

Februari
5/2: Frukostmöte med Addiva och Bombardier

6-7/2: ITFs automationsdagar

11/2: Seminarium på SICS i Kista

14/2: Kompetensgruppen träffas

15/2: Kommunikationsgruppen träffas

19/2: Affärsutvecklingsgruppen träffas

21/2 Seminarium med FrontIT

Mars 
5/3: Frukostmöte med ABB

8/3: Årsmöte med omvärldsanalys

12/3: Affärsutvecklingsgruppen träffas

15/3: Kommunikationsgruppen träffas

19/3: SIS och AR, nystart av SIS/TK 279 i 
Stockholm

22/3: Workshop ”Nå nya kundgrupper med 
stor köpkraft”

April
9/4: Frukostmöte

9/4: Kompetensgruppen träffas

11/4: Packbridge – automationsutmaning

16/4: Affärsutvecklingsgruppen träffas

19/4: Kommunikationsgruppen träffas

25/4: Robotdalen Innovation Day

Maj
7/5: Frukostmöte

14/5: Affärsutvecklingsgruppen träffas

17/5: Kommunikationsgruppen träffas

Juni
5/6: Frukostmöte

18/6: Automation Expo i Västerås med Mackmyra 
och mingel

September
5-6/9: Automation Summit

8/9: JobbShop

Oktober
1/10: Frukostmöte

16-17/10: Asset Management Expo 
and Conference

December
3/12: Frukostmöte

5/12: Julmingel
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A Kommunikationssatsningar
Mässor och pristävling

Automation Summit 
Den 5-6 september arrangeras Automation Summit en konferens och mindre mässa i samverkan med 
MAX och Scanautomatic/ProcessTeknik. Syftet är att visa vilken automationskompetens som finns i 
regionen men också för att sätta Västerås och Automation Region på kartan. Ett automationsnäste 
kommer att arrangeras under Automation Summit.

Automation Student 
Fortsätta och stärka varumärket ”Automations Student” som en årligen återkommande pristävling för 
examensarbeten inom automation: ytterligare samarbetspartner inom media och större marknadsföring 
planeras. Prisutdelning på Automation Summit i Västerås.

Deltagande  i ITFs Automationsdagar

Ett deltagande i ITFs Automationsdagar planeras med främsta syftet att lyfta fram höstens Automation 
Summit.

Informationskampanj

Utskick i samband med Automation Summit som också marknadsför AR för nya medlemmar.

Ta fram ett material som på ett lättbegripligt sätt visar på vad automation är för olika målgrupper, t.ex. 
studie och yrkesvägledare, gymnasieungdomar mm.

Tidningar och press

Minst lika många pressklipp som 2012 (85 st) vilket var en ökning jämfört med föregående år 2011 (>40).

Samarbete med Ny Teknik

Automationsnästet 8 gånger per år samt en annons i samma bilaga.

Sociala medier

Sociala medier kommer att utgå från Automation Regions Facebook där främst planeringen och 
marknadsföringen kommer att inrikta sig på Automation Student.

Kontinuerligt

Nyhetsbrev, referensartiklar, inbjudningar, frukostarrangemang och fortsatt kommunikation/information 
via Automation Regions hemsida kommer kontinuerligt skickas och spridas till medlemsföretag och 
andra intressenter.
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B Kompetensutveckling och rekrytering
Kort sikt

Arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor  
I september kommer rekryteringsmässan Jobbshop att arrangeras i samarbete med Västerås Science 
Park och Jobba i Västerås. En studentaktivitet kommer att ske i slutet av vårterminen i samarbete med 
Karriärtorget och Västerås Science Park. 

Rekrytering mångfald 
Fortsätta samarbetet kring Import av Kompetens med JIV, Nationell matchning, AF Eures, Samarkand 
med flera. Ett långsiktigt mål är att bygga strukturer och kompetens som underlättar rekrytering av 
mångfald både från andra länder samt av personer som redan finns i Sverige.

Modell för kompetensutveckling 
Kommer att arbeta med framtagande av modell för kompetensutveckling i projektet 
Automationskompetens (ARKEN).

Öppna seminarier 
Automationskompetens (ARKEN) kommer specifikt att jobba med 9 företag och 500 individer. Delar av 
utvecklingen kommer att öppnas för andra företag inom Automation Region.

Mellansikt

Mentorsprogram 
Syftet är att studenter får en tydligare målbild om varför och vad de ska läsa samt att mentorer får 
en bättre förståelse för hur morgondagens arbetskraft tänker och en bättre relation till högskolan. 
Automation Region stödjer mentorsprogram för studenter som läser automationsrelevanta program på 
MDH. 

Vad innebär olika utbildningar? 
Under våren 2013 kommer Automation Region att genomföra en aktivitet tillsammans med Karriärtorget 
vid Mälardalens högskola, JiV samt YH Mälardalen där syftet är att presentera vilka utbildningar inom 
teknik som bedrivs på högskole-, YH- samt gymnasienivå.

Automationsutbildningar universitet/högskola 
Arbetet med att lyfta relevanta utbildningar i vårt område kommer att fortsätta under 2012. En bättre 
samverkan med MDH samt KTH planeras baserat på nodetableringar. 

YH-utbildningar 
AR stöttar automationsutbildningar på Teknikhögskolan. Kartläggning av alla relevanta YH-utbildningar 
i regionen kommer att ske. AR medverkar i kompetensgrupp kring Yrkeshögskoleutbildningar i 
Mälardalen.

Arbetsmarknadskunskap 
Vi stödjer projektet som drivs av föreningen Jobba i Västerås där inspiratörer genomför spännande 
föreläsningar om framtidens arbetsmarknadsbehov.

Laborationer för gymnasiet 
Automation Region kommer att söka särskilda pengar för projektet hos Länsstyrelsen. Syftet är att ta fram 
fyra intressanta laborationer för gymnasiet/YH-utbildningar.
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Lång sikt

Upptäckarrum 
Automation Region kommer att bidra till med kompetens till Upptäckarrum i Expectrums lokaler.

Hello World – programmering, design och kommunikation 
Under förutsättning att Mälardalens högskola beslutar sig för att genomföra Hello World kommer 
Automation Region att stötta med att erbjuda uppdrag till kursen. Hello World är en sommarkurs för 
gymnasietjejer där 40 tjejer i Eskilstuna respektive Västerås genomför praktik under fyra veckor med 
skarpa uppdrag från företag. Mälardalens högskola ansvarar för kursen.

First Lego League 
Automation Region stöttar projektet genom att delta som domare legotävling för barn i 10-12 årsåldern. 
Uppmanar även medlemsföretag att medverka.

Riktad satsning mot barn i förskoleålder 
Boken CAX fortsätter att lanseras, en uppföljning i någon form kan bli aktuell under året förutsatt att 
ekonomin tillåter. 

C Samarbetsgrupp Affärsutveckling
Automation Expo kommer att genomföras i orter i Mälardalsområdet. Konceptet utvecklas med en 
enklare form av Automationsnäste eller andra match-makingevents.

Automationsnästet kommer att vidareutvecklas under året och planeras att genomföras på Automation 
Summit. 

D Förstärkt processledning/geografisk utvidgning
Processledningen förstärks med en medlemsansvarig konsult.

Stockholmssatsningen ska ha minst åtta seminarietillfällen under året. Etablera strategiska samarbeten 
med SBR, KTH mfl.

Nyköping, diskussioner om fortsatta satsningar i Nyköping, helst i samband med något event som 
anordnas av näringslivet i Nyköping.

Diskussioner förs även med Örebro/Karlskoga, Gävle och Gislaved/Värnamo där intresse visats för 
Automation Region. Hur ett samarbete/nodverksamhet kan se ut kommer att utkristalliseras under 2013.

E Innovation
Innovationsgrupp

Gruppen kommer att utveckla sina arbetsformer under året. Ett antal olika event med innovationstema 
kommer att hållas under året. Pilotprojekt kommer även att genomföras för att utröna hur Automation 
Region kan jobba med innovation tillsammans med medlemsföretag, samhälle och högskola.

Samarbetet med SICS vidareutvecklas. Målet är att ansöka om fler projekt där flera medlemmar i 
Automation Region ser nytta av samverkan.
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STREAM, SusTainable smarRt Effiecient AutoMation-ett UDI projekt finansierat av Vinnova. Projektet 
fokuserar på tre olika branscher; hamnkranar, tåg och stålindustri. Nya och konkurrenskraftiga 
automationslösningar, som ytterligare stärker Sveriges position globalt inom automation. Det ska bli 
resultatet av STREAM-projektet, ett unikt samarbetsprojekt inom automation mellan företag och forskare 
i Mälardalen. Projektet, som leds av forskare från SICS Swedish ICT Västerås, kommer att genomföras i 
samarbete med bland andra Mälardalens högskola, ABB, Bombardier, Prevas och Addiva. 

PIA- Processindustriell Automation, nationell kraftsamling

Ett projekt som fokuserar på att ta fram ett gemensam nationell ledarskap och strategiskt program 
kring processindustriell automation, även detta finansierat av Vinnova och projektägare är SICS Västerås. 
Agendan är utarbetad i samarbete med Process IT och Processindustricentrum i Linköping och Lund samt 
ett 30 tal företag.

F Övrigt
Konsultstudier

Fortsatt processtöd med följeforskare.

Strategiska samarbetspartners

Automation Region ser samverkan som en framgångsfaktor och kommer under 2013 att identifiera och 
stärka samverkan strategiskt med några valda organisationer.

Övriga viktiga mål utöver de direkt utpekade satsningsområdena ovan är bland annat:

•	 Att ytterligare etablera projektorganisationen samt att utvidga kretsen av medlemsföretag. Sedan 
förra årsmötet 2011 har kretsen av medlemsföretag vuxit med 12 nya företag till 66 stycken vid 
årsskiftet, utöver de partners som är knutna till initiativet. Dessutom har en betalande partner och 
en sponsor anslutit sig till föreningen.

•	 Att skapa samhörighet och samarbetsklimat i klustret. Detta grundläggande arbete utgår i stor 
utsträckning från att skapa regionala mötesplatser i form av våra olika typer av möten, till exempel 
frukostmöten, seminarier, arbetsgruppsmöten, referensgruppsmöten etc. Via hemsidan utlyses 
alla våra aktiviteter och hemsidan blir då också en nod kring vilket arbetet roterar.

Fastställande av budget för år 2013 

Budget för den ideella föreningen Automation Region föreslås enligt följande för 2013:

Inkomster

Ingående tillgångar  719 368

Kundfodringar  61 627

Inkomst bokförsäljning  100 000

Inkomst expo/seminarier     50 000

Inkomst Automation Summit  50 000

Medlemsavgifter 2013, prognos  950 000

Summa  1 930 995

Utgifter

Bidrag till MDH-projekt för år 2013  470 000

Kostnader för bok  30 000

Redovisningskostnad och revision  10 000

Summa 510 000

Utgående balans                    1 420 995


