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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2016-02-08 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.00,  möte  affärutvecklingsgruppen,  Prevas,  Legeringsgatan  18,  Västerås.  
 Kl.  13.00-‐‑13.30,  rundtur  Prevas,  Legeringsgatan  18,  Västerås.  
Kallade/Närvarande: 
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Fredrik  Modigh,  Motion  Control  i  Västerås  AB  
Margareta  Braun,  CAG  Mälardalen  AB  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  
Bernt  Henriksen,  Prevas  AB  (telefon)  

Frånvarande:  
Mikael  Klintberg,  Automation  Region  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB  
Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult.  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Information  från  AR.  
• Vårens  aktiviteter  
• Aktivitetsdiskussion  
• Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  
Överlag  tyckte  folk  att  det  inte  hänt  så  mycket  sedan  sist.  Mycket  snack  om  
digitalisering  och  IoT.  Bolagen  har  arbeten  men  vill  ha  mer,  folk  väntar  på  större  
ordrar.  Omorganisation  hos  ABB  med  anställningsstopp  och  sparprogram  stoppar  
upp  en  del.  
  
Konsultbolagen  upplever  det  som  en  fortsatt  ganska  ryckig  beläggning.  Bolagen  har  
att  göra  men  ojämna  beläggning.  De  flesta  konsultbolag  söker  erfarna  konsulter  inom  
vissa  områden  samtidigt  som  man  också  har  konsulter  på  bänken  (i  andra  områden).  
  
Konsultbolagen  vill  rekrytera,  de  flesta  har  en  hög  medelålder  och  vill  föryngra  sig  
samt  anställa  fler  kvinnor.  Bernt  tipsade  om  inspirationskvällen  ”Female  Engineer  
Network”,  den  25  februari  i  Stockholm.  
  
Bristen  på  erfaret  kompetent  folk  upplever  de  flesta  av  bolagen.  Margareta  sa  att  det  
inte  går  att  sno  av  varandra  så  därför  har  CAG  börjat  kompetensutveckla  internt  för  
att  få  bra  folk  att  byta  till  bristområdena.  De  erbjuder  erfarna  konsulter  som  ska  lära  
sig  ny  teknik  till  kunderna  som  ”ryggsäck”  till  en  befintlig  konsult.  
  
Allmän  information  från  AR  
AR  har  gått  vidare  i  Vinnovas  VINNVÄXT  tvävlingen.  6  bidrag  återstår  nu.  De  ska  
ha  slutintervju  på  torsdag  9/2,  så  Micke  och  Carolina  har  nu  fullt  upp  med  
förberedelserna  inför  intervjun.  Så  Christer  drog  kort  vad  som  händer:    
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• Datum  klart  för  expot  i  Nyköping,  blir  10/3  hos  Eberspächer  
http://www.automationregion.com/aktivitet/?Event=E20160114133618  

• Nytt  datum  för  expot  hos  Mälarenergi.  Blir  onsdagen  den  15  juni  (Mälarenergi  
kunde  inte  torsdagen  den  16  juni).  

• Frukostexpo.  Det  finns  nu  chans  att  ställa  ut  på  frukostmötena  framöver.  Då  
antalet  platser  är  begränsat  (4  st)  är  det  först  till  kvarn  som  gäller.  Kommande  
frukostmöte  8/3  är  redan  fullbokat.  

  
Som  vanligt  gäller  det  att  titta  på  AR’s  hemsida  för  mer  information.  
  
Vårens  aktiviteter    
Inplanerade  expon    

• 10/3,  AR-‐‑expo  hos  Eberspächer  i  Nyköping.  (Krockar  tyvärr  med  
Rekryteringsmässan  i  Västerås  och  Eskilstuna.)  

• 21/4,  AR-‐‑expo  hos  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta.    
• 15/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.  OBSERVERA  nytt  datum!  

  
Lunchmötena,  värdföretag  sökes    

• 18/1,  Motion  Control,  Västerås.    
• 8/2,  Prevas,  Legeringsgatan  18  
• 14/3,  CAG,  Slottsgatan  21  
• 11/4,  värd  sökes  
• 16/5,  värd  sökes  
• 13/6,  värd  sökes  

  
Diskussion    
Affärsmodeller  för  tjänsteföretag,  fortsättning    
Christer  Nygren  har  gått  ut  med  information  till  intresserade  företag  om  en  
utlysning  där  de  söker  pengar  för  att  göra  detta  som  ett  forskningsprojekt.  I  nuläget  
har  CAG,  Motion  Control  och  Prevas  tackat  ja.  Så  de  är  med  i  ansökan.  Så  det  
kommer  bli  en  fortsättning  på  detta  i  en  eller  annan  form.  
  
Expon  efter  frukostmötena.  
Önskemålet  om  att  köra  expon  samtidigt/efter  frukostmötena  har  nu  blivit  
verklighet.  Vi  provar  enbart  i  Västerås  till  att  börja  med.  Varje  utställare  får  ett  
ståbord  samt  en  yta  för  max  2  roll-‐‑ups.  Priset  blir  1.000  kr  för  medlemmar  och  3.000  
kr  för  icke  medlemmar.  Intresserade  anmäler  sig  till  anna.sandberg@mdh.se,  skriv  
”Frukostexpo”  i  ämnesraden  på  brevet  så  underlättar  det  för  Anna.  
  
”Konsultskola”  
Diskussionen  om  konsultskola  togs  upp  igen  och  intresse  finns  så  det  är  något  vi  
kommer  titta  närmare  på  framöver.  Då  flera  företag  är  på  gång  att  rekrytera  kunde  
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en  lämplig  tidpunkt  för  konsultskolan  vara  till  hösten,  då  företagen  hunnit  anställa  
nytt  folk.  Utgångspunkt  mer  eftertanke  och  aha-‐‑upplevelse  än  pekpinnar.  
  
Övrigt  
Christer  hade  fått  med  sig  en  fråga  från  Lena  From  på  EURES,  (läs  
arbetsförmedlingen  europa).  Hon  undrade  om  företagen  i  affärsutvecklingsgruppen  
upplever  svårigheter  att  få  tag  i  ingenjörer  och  IT-‐‑specialister  och  om  de  kan  tänka  
sig  att  rekrytera  från  ett  annat  land.  Christer  berättade  även  om  sina  erfarenheter  av  
att  rekrytera  från  ett  annat  land,  med  hjälp  av  EURES.  De  som  var  intresserade  
meddelade  Christer  som  förmedlade  kontakten  till  Lena.  Skulle  någon  i  efterhand  
vara  intresserad  går  det  bra  kontakta  Christer  eller  Lena  From  direkt  på  010-‐‑486  32  67  
E-‐‑post:  lena.from@arbetsformedlingen.se.  
  
Nämnas  kan  att  AR  är  med  i  arbetsgrupp  för  att  tillvara  de  nyanländas  kompetens,  
som  leds  av  Ylva  Wretås  på  Västerås  stad  tillsammans  med  Migrationsverket,  
Arbetsförmedlingen,  Jobba  i  Västerås,  Handelskammaren  med  flera.  För  mer  
information  kontakta  Anna  Sandberg  eller  Ylva  Wretås.    
  
Gruppen  diskuterade  även  bra  konferensanläggningar  i  området,  så  till  området  
kuriosa  kan  nämnas  att  ett  slott  ska  ha  ägts  av  en  kunglighet  och  man  ska  kunna  se  
tre  kyrkor  från  det.  Annars  är  det  en  herrgård.  Tips  på  bra  konferensanläggningar  är:  
Södertuna  slott  i  Gnesta,  Haga  slott,  Lejondals  i  Bålsta  och  Orresta  Golfklubb.  
  
Det  efterfrågades  även  bra  verktyg  för  verksamhetsuppföljning.  Niklas  på  Sigholm  
konsult  hade  några  som  de  använder  i  sin  verksamhet.  Fredrik  Modigh  kollar  upp.  
    
Kalender  och  nästa  möten:  

• 8/2,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte  hos  Prevas,  Legeringsgatan  18  Västerås.    
o 13.00-‐‑13.30  Studiebesök,  rundtur  i  lokalerna  för  de  intresserade.  

• 10/3,  AR-‐‑expo  hos  Eberspächer  i  Nyköping.  
• 14/3,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte,  hos  CAG,  Slottsgatan  21,  Västerås.  

o 13.00-‐‑13.30  Studiebesök,  rundtur  i  lokalerna  för  de  intresserade.  
• 11/4,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 21/4,  AR-‐‑expo  hos  Atlas  Copco  och  Seco  Tools  i  Fagersta.  
• 16/5,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 13/6,  kl  12-‐‑13,  lunchmöte.  
• 15/6,  AR-‐‑expo  hos  Mälarenergi  i  Västerås.  OBSERVERA  nytt  datum!  

o (Av  tradition  brukar  NightAut  bli  samma  dag  som  expot  i  Västerås.)  
  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html  
Där  hittar  ni  även  protokoll  från  tidigare  möten.  


