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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2017-12-11 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats:   Kl.  12.00-‐‑13.30,  möte  affärsutvecklingsgruppen,  Expectrum,  Västerås.  
 
Kallade/Närvarande: 
Soran  Rashidzadeh,  Acando  Consulting  AB    
Johan  Eklund,  Addiva  
Bernt  Henriksen,  Automation  Region  AB  
Lars  Krantz,  Automation  Region  AB      
Ulf  Swedberg,  Engineering4u  
Eva  Holmström,  Karlskoga  automation  
Christer  Gerdtman,  Motion  Control  
Per  Godby,  Motion  Control  
Christer  Nygren,  Mälardalens  högskola  

Niclas  Sigholm,  Sigholm  konsult  
Frånvarande:  
Mats  Sedlacek,  Atea  
Anders  Dahlberg,  Aros  Circle  AB  
Karin  Wiik,  Automation  Region  
Bosse  Peth,  Beijer  Electronics  Automation  
Per-‐‑Olow  Ohlson,  Novotek  Sverige  AB  (telefon)  
Johan  Ydeskog,  Rockwell  Automation  
Georg  Lannge,  Schneider  Electric  Sverige  AB.  

Agenda 
• Runt  bordet    
• Projekt  beställarkompetens  (CAX-‐‑bok  för  beslutsfattare)  
• Rekrytering  Portugal  
• Aktivitetsdiskussion  /  Övriga  frågor  
• Kalendariumet  

  
Runt  bordet  

• Konsultbolagen  upplever  stor  resursbrist.  I  praktiken  söker  alla  folk.  Många  
uppdrag.  Svårt  locka  kunder  till  olika  evenemang  då  kunderna  är  fullbokade.  

• Högskolan  har  ett  problem  att  studenterna  får  jobb  innan  de  har  tagit  ut  
examen.  Önskvärt  att  medlemsföretagen  trycker  på  att  folk  tar  ut  examen.  

• Christer  N  sa  att  de  har  studenter  som  vill  göra  ”internship”.    
• Christer  N  har  en  ansökan  om  ”Evolutionära  innovationssystem”,  de  kommer  

söka  företag  som  vill  vara  med.  
• Niklas  berättade  om  spelevent  ”North  spawn”,  se  e-‐‑sport,  spela  dataspel,  litet  

hackaton,  med  syfte  sätta  stan  på  kartan.  
• Soran  berättade  att  ”analytics”  är  ett  het  område.    
• Ulf  sa  att  GDPR  är  en  stor  sak  och  undrade  om  det  inte  finns  en  synergieffekt  

bland  bolagen.  Förslag  ha  en  halvdagsträff  om  detta.  
  
Projekt  beställarkompetens  
Eva  pratade  om  projektet.  Intervjuer  har  gjorts  med  medlemsföretag  om  detta.  AR  
kommer  ge  ett  erbjudande  om  utbildning  processhjälp  för  beställae  (och  
leverantörer).  Blir  3  nivåer  beroende  på  projektstorlek  och  behov.  Vi  ska  försöka  få  
igång  en  testvariant  under  december.  Eva  visade  vad  som  är  gjort  innan.  Definitioner  
måste  finnas  med.  Eva  efterlyser  exempel  att  lägga  in!  
  
Bernt  påpekade  att  vi  inte  kan  ha  det  helt  öppet,  utan  det  kan  vara  gratis  men  de  som  
ska  använda  den  behöver  utbildas  i  hur  man  använder  processen  (mallar  mm).  De  



 Mötesprotokoll Datum: 
  2017-12-11 

  

Christer Gerdtman   version 1.0  sid 2(2) 

som  går  igenom  får  då  ett  diplom  att  de  gått  igenom  utbildningen.  Företag  vars  
anställd  genomgått  utbildning  kan  förslagsvis  läggs  upp  på  en  sida  om  detta.  
  
Rekrytering  från  Portugal    
Christer  G  berättade  om  att  Motion  Control  varit  nere  och  rekryterat  i  Portugal  via  
EURES  (arbetsförmedlingen  EU).  Gruppen  tycker  det  vore  intressant.  En  träff  har  
precis  varit  men  Christer  ska  återkomma  när  nästa  mässa  är.    
  
Boendefrågan  kom  upp.  Det  är  en  stor  bostadsbrist  för  de  som  vill  bara  vill  hyra  3-‐‑6  
månader.  Christer  G  har  lyft  denna  fråga  bland  annat  med  Jobba  i  Västerås  utan  
framgång.  Det  är  svårt  att  få  med  andra  företag,  då  de  stora  ombesörjer  detta  själva  
och  många  små  inte  har  eller  inte  ser  behovet.  De  flesta  företag  anställer  bara  någon  
enstaka  utifrån  och  då  får  de  anställda  (ofta  svenskar)  ordna  bostad  själva.  Christer  
sa  att  en  lösning  vore  att  gå  ihop  ett  antal  företag  som  har  behov  av  billiga  och  bra  
korttidsboenden  och  bygga  själva.  Niklas  tyckte  detta  var  intressant  samt  att  detta  
vore  något  för  en  debattartikel.  
  
Christer  N  berättade  att  MDH  anordnar  boenden  för  sina  studenter,  är  
kommunikationsavdelningen  som  har  hand  om  detta.  De  har  ojämn  beläggning  så  
de  kan  vara  behjälpliga.    
  
Diskussion  
Vore  bra  om  alla  medlemsföretag  blev  taggade  till  något  (konsultbolag,  produkbolag  
samt  inom  vad).  Borde  gå  att  skicka  ut  en  enkät  till  bolagens  kontaktperson  som  får  
svara  på  några  enkla  frågor.  
  
Förslag  på  att  vi  skulle  ha  en  kort  och  intensiv  mingelkväll  där  alla  inbjudna  får  
chans  att  kort  presentera  sig  (3  sidors  PPT  på  3  minuter),  dvs  får  tala  om  vad  de  gör,  
vad  de  kan  hjälpa  till  med  och  vad  de  söker.  Alla  måste  söka  något,  inte  bara  sälja.  
  
Kalender  och  nästa  möten  för  gruppen:  

• 15/1,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.    
• 5/2,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
• 12/3,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
• 9/4,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
• 7/5,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  
• 4/6,  kl  12.00-‐‑13.30  Lunchmöte.  

Automation  Expo  önskar  gruppen  2  st  (feb/mars  samt  maj/juni).  Karin  behöver  titta  
på  möjliga  ställen  vara  på.  Gruppen  är  intresserad  av  expo  utanför  Mälardalen.  
  
Affärsutvecklingsgruppens  hemsida:  

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


