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Var med och påverka utvecklingen framåt!

2010 har varit ett händelserikt år på många sätt.
Automation Regions processledare Sven-Arne Paulsson
drabbades under våren av svår sjukdom som inte ens
hans fantastiska kämparanda kunde stå emot. Förlusten
av Sven-Arne är tung, men hans visioner för Automation
Region var stora och kan förverkligas genom alla oss
andra, vilket – tror jag – är precis vad han ville.
Om vi blickar tillbaka på det gångna året har vi välkomnat
åtta nya medlemsföretag, startat en ny arbetsgrupp
inom affärsutveckling, genomfört två Automation
Expo i Västerås respektive Köping samt deltagit på
rekryteringsmässor, Tekniska Mässan och Scanautomatic/
ProcessTeknik. I september startade vi YH-utbildningar
inom automation, där stödet från företag har varit och är
avgörande för en bra och relevant utbildning. Det är av
största vikt att vi fortsätter samarbetet med utbildningar,
det visar inte minst den kompetensbehovskartläggning
som genomförts hos 23 av våra medlemsföretag. Bara
dessa företag kommer att anställa 500 personer under
nästa år! Kartläggningen visar också att idérikedomen på
hur vi ska få unga att intressera sig för teknik är stor.

Under nästa år kommer vi att fokusera
på Automation Regions huvudfrågor,
vilka handlar om kompetensförsörjning,
synlighet och affärsutveckling. Vi drar
igång en PR-kampanj med syftet att lyfta
automationsbranschen för morgondagens
arbetskraft, vi går in i en EU-ansökan
tillsammans med flera andra aktörer i
Europa i samarbete med klustret ProcessIT, vi satsar
vidare med aktiviteter som ligger i linje med Automation
Regions mål såsom mässor, frukostmöten och seminarier.
Metoden för alla våra aktiviteter heter Samverkan. Genom
gemensamma insatser från företag, högskola och
omgivande samhälle når vi längst!
Slutligen vill jag passa på att tacka er alla för ert stora
engagemang; det är ni tillsammans som är Automation
Region. Fortsätt med samma driv och var med och
påverka utvecklingen framåt!
En varm önskan om God Jul och Gott Nytt År!
Helena Jerregård · Processledare Automation Region

Kompetensbehov inom automationsbranschen

23 arbetsgivare inom automationsbranschen i
Mälardalen: ”Vi planerar att anställa 1500 personer inom
Automationsområdet de närmsta fem åren.” Resultatet av
Automation Regions kartläggning över kompetensbehovet
lyfter fram automation som en svensk framtidsbransch.
För att belysa det kompetensbehov som Automation
Regions medlemsföretag står inför valde Automation
Regions kompetensgrupp att djupintervjua arbetsgivare i
Mälardalen kring deras framtida behov. I undersökningen,
som genomfördes av Linda Wiltebo på Jobba i Västerås,
ger de 23 medlemsföretagen en likstämmig bild av den
närmaste femårsperioden; 1500 arbetstillfällen ligger i
potten. Noterbart är att de flesta planerar att växa och

Från presentationen på
Automation Center 9/12, från
vänster: Camilla Törngren,
Tommy Andersson (rygg),
Curt-Åke Sundholm, Lena
Wallin och Johan Ernlund.
står därmed inför behov av nyanställningar. Andra har
större eller mindre pensionsavgångar och behöver då i
många fall ersättningsrekrytera. En tredjedel av de 1500
anställningarna är planerade redan under 2011.
Läs hela artikeln på www.automationregion.com!
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”Låt henne se Terminator-filmerna!”

På Tekniska Mässan och Scanautomatic
arrangerade Automation Region en
tävling där besökarna fick uppdraget att
beskriva automation för en 15-årig dotter.
Förstapriset, en iPod Nano, gick till Stefan
Roos (Scania) som angrep problemet på
följande sätt: ”Automation är när maskiner
hjälper människor med olika saker, det
kan vara allt från tunga lyft i industrin till
att göra samma sak många gånger. I framtiden kanske
alla bilar och tåg styr sig själva och flygplanen flyger utan
piloter. Det är automation. Så skulle jag förklara det, eller
så skulle jag bara låta henne se Terminator-filmerna.”

Rekryteringsmässan den 17 februari

Vi står under gemensam Automation Region-flagga
på rekryteringsmässan i Uppsala den 17 februari, där
det bland annat finns en stor andel akademiker till
arbetsmarknadens förfogande. För mer information
kontakta gärna helena.jerregard@automationregion.com.

Robotdalen får fortsatt stöd från EU

Robotdalen tilldelas ytterligare 19,2 miljoner från
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är viktiga
medel för att säkerställa Robotdalens målsättningen att få
fram 35 nya produkter och 35 nya företag till år 2013.
– Vi har kommit en bra bit på vägen – 16 produkter och
16 företag har sett dagens ljus – och fler är på gång,
konstaterar Erik Lundqvist, chef för Robotdalen.
Läs mer på www.robotdalen.se.

Indien investerar 200 miljarder dollar!

Indien planerar att investera för 200 miljarder dollar i
energi, kraftverk och elnät bara de närmaste fem åren.
Automation Region och Svenska Exportrådet arrangerar
två seminarier om affärsmöjligheterna i ett av världens
största tillväxtländer i februari, i Stockholm respektive
Göteborg – datum och platser läggs ut på hemsidan. För
mer information kontakta Helena Jerregård eller Björn
Savlid på Exportrådet (bjorn.savlid@sedishtrade.se).

Kalendarium – se även hemsidan!

11/1 – frukostmöte · Percepio AB (Västerås)
1/2 – frukostmöte · SICS (Västerås)
7/2 – seminarium om möjligheter i Indien (Stockholm)
9/2 – seminarium om möjligheter i Indien (Göteborg)
17/2 – rekryteringsmässa (Uppsala)
22/2 – Automation Expo (Fagersta)
1/3 – frukostmöte · ESAB AB (Laxå)

Premiär för Automation Expo i Köping

I slutet av november arrangerade
Automation Region ytterligare ett
Automation Expo, denna gång i
Köping. Med tanke på att det var
vårt första arrangemang i staden
var både vi och våra utställare nöjda
med de 25-30 besökare som dök
upp. Dessutom hade Björn Andersson på Prevas lyckats
övertala Dana Dobrin, platschef på Volvo Powertrain i
Köping, att hålla öppningsanförandet (på bilden med
Peter Östevik, Addiva, och Björn Andersson). Håll utkik
efter nästa Automation Expo, Fagersta den 22 februari!

Välbesökt mingel på Automation Center
Automation Regions traditionella julmingel tillsammans
med minST, Robotdalen, Sustainable Business Mälardalen och Västerås Science Park blev en uppsluppen
tillställning med ett 80-tal besökare. Förutom glögg, lussekatter och skinkmackor
bjöds det även på trolleri
av ”mingeltrollaren” Henrik
Silver – ett synnerligen
uppskattat inslag! Sammantaget var det en lyckad
avslutning på året och vi
ser redan nu fram emot
nästa års mingel.

Automation Regions medlemsföretag
ABB Corporate Research
ABB Discrete Automation and Motion
ABB Process Automation
ABB Low Voltage Products
ABB SA Products
Acreo
Addiva
Aros Circle
Atlas Copco Secoroc
Beijer Electronics Automation
Bombardier
CAG Mälardalen
Capgemini
Condesign
CrossControl
Dynamate
Dynamis
ELE Engineering
Embedded knowledge
Enea
Esab Engineering
Etteplan
Flintec

ICA
Infotiv
Jubo Gruppen
Know IT
LP Innovation
Metrum
Motion Control
Netcontrol
Novotek
Prevas
RealTest
Rejlers
Rockwell Automation
Schneider Electric
Sensor Control
SICS
Solvina
Tieto
Tritech
Vattenfall
Westermo
Westinghouse
ÅF
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