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Regeringen sätter
industrin i finrummet
Sett till antalet invånare är
Sverige inte större än en
mellanstor kinesisk stad, vilket
faktiskt kan vara en styrka. Här
finns en unik närhet till offentliga
verksamheter, till beslutsfattare
och till kunskapsutvecklingen
inom akademin. Vi har även en
hög digital mognadsnivå där
både företag och privatpersoner gärna tar till sig ny
teknik. Det gör oss till en intressant marknad för att
testa nya tjänster och produkter.
Svenska företag konkurrerar med hög kompetens,
god kvalitet och en stark innovationskraft.
Utgångsläget är bra men samtidigt sitter inte våra
konkurrenter stilla, de flyttar hela tiden fram sina
positioner genom att utveckla och förbättra sin
produktion och sina affärsmodeller.
Regeringen genomför satsningar på nationell
nivå, men för att det ska fungera behövs noder
i Sverige. Automation Region är en sådan nod
som kan föra ut kunskap om digitalisering och
stärka samarbeten på regional och lokal nivå.
Mina förväntningar på Automation Region som
VINNVÄXT-vinnare är också att de fortsätter
arbeta proaktivt i den nationella miljön, till exempel
genom sitt engagemang inom de strategiska
innovationsprogrammen.
Eva Lindström
Statssekreterare på Näringsdepartementet

Fullängdsversioner av artiklar och fler notiser finns på
www.automationregion.com. Kontakta gärna oss om
du undrar över något:
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021-10 73 77 · karolina.winbo@automationregion.com
Mikael Klintberg, Processledare
021-10 70 13 · mikael.klintberg@automationregion.com
Stefan Hollertz, Informationsansvarig
070-422 62 82 · stefan.hollertz@automationregion.com

Industriella Utvecklingscentra
ny samarbetspartner

Ett samarbete mellan Automation Region och
Industriella Utvecklingscentra AB, IUC, har inletts.
IUC är ett nätverk av 15 självständigt agerande
bolag över hela landet med cirka 600 ägare,
främst små och medelstora företag. Bland ägarna
finns även stora företag, fackliga organisationer,
kommuner, banker med flera.
IUC vill skapa kreativa miljöer och konstruktiva
relationer genom lokal närvaro, hög kompetens
och personligt engagemang. Genom
affärsutveckling främjar IUC den industriella
utvecklingen i små och medelstora företag.
Hur sker samarbetet med Automation Region?
Det sker på två nivåer, berättar Martin Hedman,
vd för IUC Sverige. Den ena är utvecklingen av
ett samarbete med små och medelstora företag i
Mälardalsregionen.
– Tanken är att vi ska utveckla ett samarbete som
gagnar små och medelstora företag i Mälardalen.
Vi tillgängliggör IUC:s nätverk och verktyg som till
exempel tillväxtanalys och innovationscheckar.
Tanken med tillväxtanalyser är att
utvecklingsinsatser kan sättas in precis
där de behövs, vilket gör arbetet blir
kostnadseffektivt. Genom att kartlägga och
analysera behovsmönster inom näringslivet kan
samordning, utveckling och strategiska regionala
eller nationella insatser snabbt aktiveras.

Nya medarbetare på Automation Region
Uppbyggnaden av VINNVÄXT-miljön kräver en större organisation och nu får Automation Region
förstärkning av nya kollegor. Från vänster på fotot har vi Karin Wiik, Helena Karlsson, Pia Strand Runsten,
Carola Ryttersson och Lars Krantz. Läs mer om våra nya medarbetare på hemsidan!

Finalisterna möts i Göteborg
Automation Student är Automation Regions studentpris som uppmärksammar bra examensarbeten inom
automation. Juryn har utsett tre finalister som kommer att presentera sina arbeten på på fackmässan
Scanautomatic & Processteknik i Göteborg den 4 oktober. Prisutdelare är Fredrik Karlsson, redaktör för Ny
Teknik Automation, och det vinnande bidraget belönas med ett stipendium på 20 000 kronor.
Årets finaliser från vänster: Jesper Halmsjö och Jonas Fält, Chalmers, Hanna Lindkvist och Amanda Nilsson,
Högskolan i Skövde, och Johan Svensson och Anders Dahl, Linnéuniversitetet.

Kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter

Fartfylld kväll på Liseberg
Automationsfest · 2016-10-04

Från digital ångest till digital happiness
Frukostmöte i Västerås · 2016-09-06

Kan automationslösningar förbättra vården?
Frukostmöte i Västerås · 2016-10-11

Digitalisering i offentlig sektor – Stadens
Kontrollrum
Frukostmöte i Stockholm · 2016-09-13

Från startup till snabbväxande miljardbolag
Frukostmöte i Stockholm · 2016-10-13

Mälardalen är en ledande region för automation där stora och små företag samlas med
produkter och applikationskunnande i världsklass. Företagsklustret Automation Region
syftar till att ta tillvara denna mångfald och ytterligare utveckla vår globala position och
kompetens inför framtiden. Mer information: www.automationregion.com.

