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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2017-09-04 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: Kl. 12.00-13.30, möte affärsutvecklingsgruppen, Expectrum, Västerås. 
 
Kallade/Närvarande: 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Soran Rashidzadeh, Acando Consulting AB  
Johan Eklund, Addiva 
Anders Dahlberg, Aros Circle AB 
Mats Sedlacek, Atea 
Karin Wiik, Automation Region 
Bernt Henriksen, Automation Region AB  
Ulf Swedberg, Engineering4u 
 

Eva Holmström, Karlskoga automation 
Per-Olow Ohlson, Novotek Sverige AB (telefon) 
Frånvarande: 
Bosse Peth, Beijer Electronics Automation 
Fredrik Modigh, Motion Control i Västerås AB 
Christer Nygren, Mälardalens högskola 
Johan Ydeskog, Rockwell Automation 
Georg Lannge, Schneider Electric Sverige AB. 
Niclas Sigholm, Sigholm konsult 

Agenda 
• Runt bordet  
• Allmän information / Information från AR 
• Expon & mässor 
• CAX-bok för beslutsfattare 
• Konsultskola 
• Aktivitetsdiskussion / Övriga frågor 
• Kalendariumet 

 
Runt bordet 
Presentation av respektive, namn och bolag. Atea it-bolag, levererar både lösningar 
och konsulter. Karlskoga Automation är systemintegratör av automation, men har 
både produktion och konsulter inom området. 
 
Tryck på marknaden nu, mest förfrågningar utifrån Västerås. Konjunkturen är het 
nu. Alla bolag söker folk. Man har fler förfrågningar än de man hinner tillsätta. De 
konsulter man har är fullbelagda. Är svårt hitta kompetens. Finns ungt oerfaret folk 
men de efterfrågas ej. 
 
Acando har startat ett nytt affärsområde, Netsweet molnbaserat affärssystem. 
Addivas satsning med Eskilstuna elektronikpartner har fallit väl ut. 
GDPR kommer påverka alla bolag. Som privatperson har du rätt att bli glömd.  
 
Man kan tvingas tacka nej till jobb, hur undviker man det? 
Man försöker nätverka, hitta underkonsulter. Kunna ta arbetspaket istället för 
konsult på plats. Lägga ut arbete i utlandet. Hur får man med kunden på detta? 
Gruppen är intresserad av ett seminarie om hur man kan få kunden lägga ut arbeten. 
 
Eva: Hur få idegivare att komma ut på marknaden. Industridesign med affärstänk. 
Örebro universitet håller kurser inom detta. Läggs in som punkt nästa möte. 
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Expon och mässor 
Inget expo 14/9. Blir dock expo hos GE Healthcare i Uppsala 18 oktober. 
 
Allmän info från AR 
Ny processledare för AR, Catarina Bergkvist., är på plats. Kontroller på väg in. 
Frukostmöte Artificiell intelligens på torsdag, 71 anmälda redan. 
Frukostmöte om energi i november. 
Arbetet med Automation Summit fortgår (12/10). Finns platser kvar. 
Uppslag på frukostmötet till december tas gärna emot. 
 
Affärsutvecklingsgruppen - aktiviteter 
Christer har mycket att göra. Karin tar över temporärt. Gruppen ska vara 
medlemsdriven. Så viktigt att gruppen leds av en företagsmedlem.  
 
CAX-bok, finansiering via växtzon (EU-projekt). Ska vara igång. Karin kollar status. 
 
Konsultskolan, finansiering ordnad, resurs behövs. Förslag gruppen engagerar 
någon som kan utbildningstjänster som kan ta fram detta. Acando har kurs, Soran 
kollar om möjlighet köpa in den. 
 
Kalender och nästa möten för gruppen: 

• 9/10, kl 12.00-13.30 Lunchmöte.  
• 12-13/10, 2017 Automation Summit i Västerås 
• 18/10, Automation Expo hos GE Healthcare i Uppsala. 
• 13/11, kl 12.00-13.30 Lunchmöte.  
• 16/11, Automation Expo (preliminärt Saab, Arboga, dock ej i Saabs lokaler) 
• 11/12, kl 12.00-13.30 Lunchmöte.  

 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 

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

http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html
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