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1. Verksamhetsberättelse
Räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2018
Styrelsen för Automation Region avger härmed följande verksamhetsberättelse för Automation Regions ideella
förening 2018.
Vid årsmötet den 23 mars 2018 valdes följande styrelsemedlemmar:
Ordförande:
• Björn Jonsson, ABB (omval 1 år)
Ledamöter:
• Karl-Gustav Ramström, Prevas (omval 2 år)
• Christer Alzén, Region Västmanland (kvarstår 1 år)
• Claes Mellgren, AQ Group (nyval 2 år)
• Johan Stahre, Chalmers tekniska högskola (nyval 2 år)
• Damir Isovic, styrelserepresentant Mälardalens högskola (omval 2 år)
Suppleanter:
• Eva Lilja, Västerås Stad (omval 1 år)
• Johanna Tömmervik, Bybrick Interface (nyval 1 år)
Valberedning:
• Ylva Wretås, Västerås stad, sammankallande (omval 1 år)
• Hans Hansson, Mälardalens högskola (omval 1 år)
• Lars-Ola Lundkvist, Westermo, (omval 1 år)
Under året har fyra styrelsemöten och ett styrelseinternat genomförts.
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2. Organisatoriskt upplägg
Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola. Värdakademi är akademin för innovation,
design och teknik, IDT. Centrumbildningens styrgrupp fungerar även som Vinnväxtinitiativets styrgrupp.
Processledningen har under året haft ett snitt på 7,1 årsarbetare fördelat på i snitt 11 medarbetare.
Den ideella föreningen Automation Region bildades 2007 och har till främsta uppgift att fungera som
medfinansiär till de offentligt finansierade projekten som centrumbildningen beviljats.
I enlighet med beslut som fattades på årsmötet 2015 bildades Automation Region i Sverige AB (svb) i oktober
samma år. Aktiebolaget har vinstdelningsbegränsning och den enda aktien innehas av Automation Region
ideella förening.

Verksamhetsidé
Vision: 2026 är Automation Region den ledande europeiska innovationsmiljön för automationsindustrin.
Ledord: Öppenhet, mod, tillgänglighet, prestigelöshet och professionalism.
Automation Region är en resurs till att skapa icke-traditionella möten och ge impuls till förnyelse och ökat
automationskunnande i en digital värld, både lokalt, nationellt och internationellt. Klustret är en fysisk och
virtuell innovationsplattform för branschöverskridande, tvärvetenskapliga möten och utvecklingsaktiviteter där
startup-företag, små och medelstora bolag (SME), stora bolag, akademi och offentlig sektor möts.
Automation Region är även en kunskapsspridande och kunskapsutvecklande organisation och därför är det
viktigt att utveckla metodik och processer som bidrar till detta. Ett fokusområde för processledningen under
2018 har varit att arbeta fram effektiva strukturer och processer i det dagliga arbetet. Detta för att effektivisera
tidskrävande administrativt arbete, säkerställa kvalitet samt skapa en hållbarhet i verksamheten.
Under 2018 påbörjades arbetet med att implementera Agenda 2030 i verksamheten. Arbetet fortskrider under
2019 och målsättningen är att agendan ska vara en integrerad del av det dagliga arbetet och genomsyra
aktiviteter, processer och projekt.

Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 101 betalande medlemsföretag och totalt 150 medlemmar inklusive partneroch stödorganisationer samt sponsorer. Under 2018 blev följande företag medlemmar:
Vobling, Berotec, Enics Sweden, Pfizer, Sigma Industry East North, AQ Group, XMReality, Promantec, Quintus
Technologies, Nexus, SCG Nordic, Roima Sverige, Hello Future, Gimic, PerceptiLabs, Crosser Technologies,
Forefront Consulting Group, Cybercom Sweden, New Innovation Management, Wavr Tech, Camatec
Industriteknik och GKN ePowertrain Köping.
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Finansiering
Nedanstående finansieringsprojekt har under 2018 stöttat Automation Regions verksamhet vid Mälardalens
högskola.

Vinnväxt
Mälardalens högskolas Vinnväxtansökan, beviljades i mars 2016, vilket innebär upp till tio års finansiering
för att etablera en stark och attraktiv innovationsmiljö. Den första etappen, år 2016 till 2019, samfinansieras
av Vinnova, Region Västmanland, Västerås stad, Mälardalens högskola samt Automation Region. Pengarna
används bland annat för att växla upp Automation Regions arbete med forskning, utveckling och innovation.

Projektpartner i Vinnväxt
Automation Regions arbetssätt är att förstärka befintligt innovationssystem genom att i möjligaste mån
samarbeta med andra aktörer. Create Business Incubator är en av projektparterna i Vinnväxtinitiativet. Deras
roll är att stötta forsknings- och innovationsprojekt när det gäller möjligheter till affärsutveckling, validering av
affärspotential samt stöttning av resultat i projekt som har möjlighet att kommersialiseras. Tillsammans med
forskningsinstitutet Rise Sics Västerås, Vinnväxtinitiativets andra projektpart, planerades och implementerades
det fysiska och digitala labbet, Digicore, under 2018.

Utvecklingsgrupper
Det starka medlemsengagemanget är en strategisk framgångsfaktor för Automation Region. Med en aktiv
styrelse och fyra medlemsdrivna utvecklingsgrupper läggs grunden för väl förankrade initiativ.

Kommunikationsgruppen
Fungerar som ett strategiskt bollplank vid större kommunikationssatsningar samt verkar för att synliggöra och
sprida resultat som genererats i samarbetsprojekt eller av Automation Region. Ett av målen för 2019 är att
färdigställa den långsiktiga kommunikationsplanen för Automation Region som Vinnväxt-initiativ.

Affärsutvecklingsgruppen
Gruppen har under 2018 arbetat övergripande med att planera och driva nätverksträffar med fokus på
slutkund samt arbetat i workshop- och seminarieform kring ämnen som är centrala för att utveckla affärer och
affärsmodeller. Syftet är att generera fler affärer för medlemmarna. Ett initiativ som stöttades och drevs av
gruppen under året var projekt Beställarkompetens.

Forsknings- och innovationsgruppen
Gruppen är en viktig strategisk diskussionspart och fungerar som stöd för de insatser som Vinnväxtinitiativet
omfattar. I detta ingår bland annat att utveckla processer för att bygga forsknings- och innovationsprojekt,
analysera existerande processer i innovationssystemet och i samarbete med processledning katalysera nya
initiativ och processer baserat på analyser och lärande. Under året påbörjade gruppen arbetet med att ta fram
en forskningsagenda för Automation Region.

Kompetensgruppen
Kompetensgruppen har den viktiga funktionen att vara med och stärka automations- och
digitaliseringskompetens lokalt, regionalt och internationellt. Det livslånga lärandet, ökat intresse för teknik,
digitalisering och automation hos unga samt kompetenshöjande insatser hos medlemsföretagen är
inriktningar som gruppen har arbetat med under året.
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3. Samverkan
Samverkan med och kunskapsspridning av andra aktörers aktiviteter har en viktig roll eftersom det möjliggör
en uppväxling av de egna interna resurserna.

Akademi
Ett stort antal personliga möten har genomförts med enskilda forskare och forskargrupper under 2018.
Automation Region har varit i kontakt med forskare från ett tjugotal svenska och utländska lärosäten med
huvudsakligen fyra syften; att skapa nya relationer, att sprida kunskap, att främja framväxt av ny kunskap samt
att utveckla interna processer och metoder.

Array – Automation Region Research Academy
Industriforskarskolan Array är en unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens
högskola. Array ska i nära samarbete med världens främsta företag inom automation bidra till ökad
kompetens och utveckling inom vetenskapliga områden som är av strategisk relevans för svensk industri.
Forskarskolan startade 2018 och pågår fram till och med 2024.

Andra aktörer
Ihubs Sweden
Automation Region är aktiv i styrgruppen för Ihubs Sweden som är en samverkansplattform för
Vinnväxtinitiativ och andra tongivande aktörer i det svenska innovationssystemet. Ett mål är att skapa nya
förutsättningar och impulser till systemförnyelse genom att etablera en neutral samverkansplattform för
innovation och transformation. Plattformen fungerar samtidigt om en internationell marknadsförare av
centrala svenska styrkeområden och inspirerar, samordnar och agerar kompetensstöd för ett effektivare
svenskt innovationssystem. Ett innovationssystem som kan hantera samverkanslogik och effektiva former för
systeminnovation som både kan stötta transformativ och utmaningsorienterad utveckling.

S3-piloten
Tillsammans med 21 andra kluster är Automation Region en del av klusterplattformen S3-piloten – ett initiativ
från Tillväxtverket. S3-piloten ska stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. De
utvalda klustren är prioriterade i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. S3-piloten erbjuder
utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter och möjligheter till finansiellt stöd för företagsutveckling.
Automation Region får möjlighet att nätverka med och benchmarka mot andra svenska kluster.

Things
Samarbetet med Things har utvecklats under året genom gemensamma aktiviteter samt genom projektet
Ignite Sweden. Detta för ökad kontaktyta mellan startup-företag, SME-företag samt storbolag.

ÖMS klustersamverkan
Samverkansgrupp för klustren i Östra Mellansverige som verkar inom ramen för projektet Smart Industri. Syftet
är att utbyta erfarenheter, korta ledtider och öka konkurrenskraften i. Särskilt fokus är på internationalisering
för erfarenhetsutbyte, lärande och konkreta aktiviteter där parterna bjuder in till varandras aktiviteter.

Övrig regional samverkan
Automation Region deltar aktivt vid olika samverkansråd i regionen där företagsfrämjande aktörer träffas för
att gemensamt utveckla erbjudanden, korta ledtider och dela information.
Under rubriken ”Hur säkrar vi en god utveckling för näringslivet i Västmanland” bjöd dåvarande innovationsoch näringsminister, Mikael Damberg, in ett tiotal aktörer från regionen till samtal i riksdagshuset. Automation
Region lyfte vikten av samverkan mellan spetsmiljöer för ökad innovationskraft inom regionen.
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4. Projekt
AddAI — Artificiell intelligens fokus 2018
Automation Region stödjer det svenska initiativet addAI som är ett samarbete mellan experter från akademi
och industri med syfte att utforska hur samhället påverkas av smarta algoritmer och artificiell intelligens (AI).
Initiativet fokuserar på frågor som sociologi: Hur påverkas människan av sin interaktion med AI och hur kan det
förändra relationer mellan människor? Juridik: Kan vi överlåta juridiskt ansvar till AI? Företagande: Vad betyder
en AI-strategi för en organisation eller för ett land?

Beställarkompetens
Automation Region har utvecklat ett verktyg som ger förbättrad beställarkompetens i processen mot utvecklad
automation och digitalisering i det egna företaget. Syftet är att råda bot på de brister som skapar problem
för beställare och leverantörer – begränsad kunskap om vad som krävs för en lyckad digitalisering. Genom
workshops beskrivs processen och företagen introduceras i att använda verktyget.

Digicore
Digicore är en fysisk och digital labbmiljö som består av ett kontrollrum, VR- och AR-teknik, möjlighet till
visualisering på stora skärmar samt mjukvaror för bearbetning av data. Här finns möjligheten att ta del av
tekniker, kompetenser och arbetssätt som kan hjälpa organisationer att snabba på utvecklingsprocesser.
Bakom Digicore står Rise Sics Västerås, ett antal forskningsprojekt samt Automation Region. Syftet är att
stödja utvecklingen i regionen och labbmiljön kommer att utvecklas kontinuerligt för att möta framtida behov.

Larisa Rizvanovic, senior forskare på Rise Sics, visade upp DigiCORE-labbets kontrollrumsmiljö vid invigningen den 6
december. Bakom satsningen på DigiCORE står RISE SICS Västerås, ett antal forskningsprojekt samt Automation Region.
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Digifuture
Mälardalen Industrial Technology Center, Automation Region och Södertälje Science Park erbjuder företag
inom industrin att ta del av ett program för att påbörja sin digitaliseringsresa. Genom coachning och
rådgivning ska projektet leda till att fler företag tar konkreta steg mot implementering av digital teknik. Syftet
med projektet är att öka graden av digitalisering i SME-företag i regionen.

Digin
Med utgångspunkt i digitala teknologier så syftar projektet till att utveckla, testa och sprida metoder för
hållbara affärsmodeller i svenska industriella ekosystem. Projektgruppen innefattar forskare och 20 företag
i form av kunder, leverantörer, tjänstepartners och digitala aktörer. Företagen återfinns inom gruvnäringen,
byggbranschen, tillverkningsindustri och skogsförädling.

Fort – nya värdekedjor för offshore
Projektets övergripande mål är att stärka teknikutvecklingen inom offshoreområdet som applikationsmiljö
liksom att stödja industriutvecklingen inom området. Projektet ägs av Jernkontoret/Triple Steelix och
Automation Region är en av samverkansparterna.

Innowatch
Forskningsprojektet fokuserar på att utforska de pedagogiska effekterna av att använda
innovationsledningsverktyg. Hur kan innovationsledningsverktyg möjliggöra innovation och på sikt bidra till
organisationens förmåga till innovation?

Introduktionspaket för AI och ML för industriella tillämpningar
Forskningsprojektet drivs av företaget Roima Sweden och syftar till att utbilda svensk industri i tillämpad AI
och maskininlärning (ML). Projektet sprider kunskap om tillgängliga tekniska metoder och förutsättningar
för tillämpad AI och ML. Ett konkret verktyg används för utvärdering av praktiska förutsättningar och möjligt
affärsvärde i tillämpningarna.

Karakuri
Forskningsprojektet utvecklar ett koncept som möjliggör för industripersonal att enkelt ta fram Internet of
Things-stödda lågkostnadslösningar för förbättringar vid fabriksgolvet. Syftet är ta tillvara på kunskap och
innovationsförmåga hos produktionspersonal på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt öka kreativiteten,
lärandet och acceptansen för digitaliseringslösningar.

Markpackning – gröna näringar
Forskningsprojekt vars syfte är att skapa en branschöverskridande samarbetsmodell för idéutveckling och
innovation med fokus på teknik utifrån utmaningar inom lantbruksnäringen. Projektet ägs av Agro Sörmland.
Rise Sics Västerås, Linköpings universitet, Robotdalen och Automation Region samarbetar kring idéer
och lösningskoncept. För att ta fram och utveckla samarbetsmodellen utgår man från ett skarpt case där
lantbrukare i gruppen fört in idéer för att minska markpackning, ett mycket välkänt problem inom näringen.

Maxat – More Accessible XR Assets for the Industry
Ett forskningsprojekt som syftar till att kartlägga utmaningar och möjligheter inom utveckling av XR-material
och digital säkerhet. Projektägare är Rise Sics Västerås och Automation Region ansvarar för att projektet
kommuniceras via lärande möten, seminarier, webb och sociala medier.
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Pilar – Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet
Pilar är ett projekt i regeringens automationssatsning Robotlyftet. Projektet tar fram verktyg för att ge
industriföretagen kunskap och förmåga att utvecklas inom området automation och robotisering. Pilar är ett
samarbete mellan Automation Region, IUC, Swerea och Robotdalen.

Smart4U
Treårigt EU-projekt som syftar till att utveckla SME-företag genom samverkan inom Västmanlands läns fyra
styrkeområden; automation, energi, järnväg samt välfärd och hälsa. Samverkansparter är Västerås Science
Park, Automation Region, Energy Competence Center, Järnvägsklustret och Välfärd och hälsa. Fokusområden
har varit kompetensförsörjning, affärsutveckling och internationalisering samt forskning och innovation.
Två initiativ stöttat av Smart4U:
• Testbädd AI vars syfte är att ta fram metoder och processer för hur främst SME-företag ska ta till sig AI
inom järnväg, energi och automation.
• Innovationslots ger företag möjlighet att möta forskningsmiljöer, såsom högskolor och institut i sin
närhet, samt träffa myndigheter och forskningsfinansiärer. Syftet är att skapa fler forsknings- och
innovationsprojekt.

Swesa
Syftet med projektet är att skapa en utvecklingsnod för energilösningar. Automation Region, Create Business
Incubator och tillväxthubben Synerleap utvecklar tillsammans ett arbetspaket för uppskalning av affärsidéer
med relevans inom energiområdet.

Transmission
Programmet består av flera projekt med syfte att stötta omställningen i tillverkningsindustrin av framför allt
tunga fordon där drivtekniken utvecklas snabbt och digitalisering pågår, genom kompetensförsörjande insatser
och företagsutveckling. Projektet är ett samarbete mellan Mälardalen Industrial Technology Center och
Automation Region.

VHS – Visualisering för ett hållbart samhälle och industri
Utveckling av visualiseringar som bidrar till en mer hållbar fjärrvärmeproduktion. Utifrån användarstudier ska
ett antal koncept utvecklas som stödjer både en mer resurseffektiv fjärrvärmeproduktion och distribution (det
vill säga tydligare information till exempelvis operatörer) samt minska förbrukningen vid de tillfällen när det är
hög last genom att öka transparensen till fastighetsägare.
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5. Aktiviteter
En central del av Automation Regions verksamhet är aktiviteterna som ger nya kontakter och mervärde för
medlemmar och samverkanspartner. Några av de återkommande aktiviteterna är frukostmöten, Automation
Expo, Automation Summit och workshops. Verksamheten bedrivs utifrån medlemmarnas behov och
engagemang. Ett strategiskt område som efterfrågats hos företagen är en ökad kontakt med slutkunder,
aktiviteterna utgör här en möjlighet till nätverkade och synlighet.

Frukostmöten
Under 2018 har 14 frukostmöten arrangerats i Västerås (6), Stockholm (6), Umeå (1) och Göteborg (1).
Automation Region agerar som omvärldsbevakare och skapar mötesplatser där kunskap, forskning och
trender presenteras. Frukostmötena lockar i genomsnitt cirka 63 personer. Totalt har 915 personer deltagit
och av dessa deltagare var 28 procent kvinnor. Högst antal deltagare, 156 personer, deltog på frukostmötet i
Västerås den 6 februari med temat AR och VR. Teman under året har varit:
• AR och VR - framtiden för lärande och visualisering.
• Innovationer för framtidens service och underhåll.
• Inspirationsfrukost för ditt företags digitala framtid.
• Industrin i molnet — idag och i framtiden.
• Anställ en robot och frigör tid för värdeskapande.
• Allt du behöver veta om molnsäkerhet.
• Digital mognad och kompetens — hur ligger du till?

Automation Expo
Automation Expo är en popup-mässa där Automation Region tillsammans med ett företag står som arrangör.
Företaget öppnar upp sina lokaler och presenterar hur deras utmaningar ser ut framåt. Där det finns möjlighet
ordnas guidade rundturer i verksamheten. Vid varje expo har företag möjlighet att boka en utställningsplats
och tillställningen är öppen tre timmar över lunchen då det bjuds på enklare mingelmat. Under 2018 ökades
antal Automation Expo till sex stycken samt kompletterades med ytterligare fem stycken mindre expon i
samband med frukostmöten.

Årsmöte
Den 23 mars 2018 kallade den ideella föreningen Automation Region till årsmöte – denna gång förstärkt
med firande av föreningens 10-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar och övriga intressenter var på plats och
fick ta del av framtidsspaningar, panelsamtal och mingel. Efter det formella årsmötet bjöds åhörarna på ett
seminarium som kopplar till den pågående teknikrevolutionen.

Automation Summit
Den femte upplagan av konferensen Automation Summit genomfördes den 9 oktober i Göteborg. Konferensen
arrangerades av Automation Region och Svenska Mässan i samarbete med IVA och hölls i samband med
mässorna Scanautomatic och Processteknik. Teman för årets konferens var ny teknik, digitaliseringens
möjligheter och ledarskap.
Automation Region vill betona vikten av en stabil återväxt inom automationsområdet och arrangerar därför
sedan 2010 tävlingen Automation Student tillsammans med branschorganisationen Svensk Automation
och mässan Scanautomatic & Processteknik. Vinnarna presenteras under Automation Summit. Chalmers
studenterna Amanda Dalstam och Marcus Engberg vann tävlingen 2018 med sitt examensarbete om den
virtuella fabriken.
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Fackmässorna Scanautomatic & ProcessTeknik
Under Scanautomatic & Processteknik 2018 hade Automation Region en samlingsmonter där medlemsföretag
erbjöds monterplats. Automation Region bidrog även med programpunkter till talarprogrammet samt
arrangerade en paketresa med tågresa tur och retur från Västerås/Stockholm, besök på mässan,
hotellövernattning och kvällsaktivitet.

Do-tanks, seminarier, workshoppar
Do-tank

Innehåll

Visualisera för hållbar fastighetsförvaltning

Här diskuterades tekniska lösningar, förändringar av beteendemönster
och förutsättningar för analyser som ger affärsmässiga incitament till
nya investeringar eller justeringar i driften.

Så ska artificiell intelligens stärka industrin

Öppen do-tank där det diskuterades och utbyttes erfarenheter kring
utmaningen hur svensk industri på snabbaste och bästa sätt ska
kunna anamma AI.

Labbet som möter industrins behov i den
digitala transformationen

Ge inspiration om hur industrin kan arbeta i den digitala
transformationen samt samla input till hur vi tillsammans bygger
framtidens digitala labb, Digicore.

Seminarium

Innehåll

Så investerar du i avancerad automation på
ett säkert sätt

Om guidning genom djungeln av förstudier, kravhantering,
förfrågningar, offerter och upphandlingsförförande samt om
datasäkerhet, speciellt kring ökad automation och integrering av
system.

Inspirationsfrukost för ditt företags digitala
framtid

Projektet Digifuture presenterades. Under seminariet visades även hur
företag kan utvecklas på sin digitaliseringsresa med hjälp av experter
och utbyte med branschkollegor.

Kan spelteknik och gaming ta
automationsindustrin till nästa level?

Lunchseminarium i samband med Västmanlands nya gamingevent
och framtidssatsning, Northspawn. Insikt och praktiska exempel
i hur spelteknik och digitala verktyg kan användas för att utveckla
industrins konkurrenskraft.

Innovationslots — din digitala boost

Inom projekt Smart4U anordnades ett seminarium med fokus på
finansieringsmöjligheter för företag som bär på idéer inom forskning
och innovation.

AI acceleratorn — image processing as a
use case

Ett lunchmöte där forskare från Mälardalens högskola presenterade
sina exempel och modeller för hur små och medelstora företag kan
använda AI till bildhantering.

Verktygslådan för AI inom industri och energi

Hur företagen kan införa AI i sin verksamhet. Bland annat via en
teknikplattform, en verktygslåda, med öppen källkod som kan hjälpa
företag att hämta färdiga mjukvarufunktioner till sin egen utveckling
av produkter och tjänster.

Workshop

Innehåll

Smart start för automatisering och
digitalisering —beställarkompetens

Workshop för att utmana organisationer att ta nästa steg i sin
utveckling inom automation och digitalisering, bland annat med hjälp
av ett beställarverktyg. Genomfördes på orterna Västerås, Karlskoga
och Umeå.
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6. Kommunikation
Bortsett från det personliga mötet är Automation Regions hemsida en av de främsta kommunikations
kanalerna. Det bakomliggande systemet hanterar bland annat utskick, inbjudningar och nyhetsbrev.
Under 2018 har Automation Region ökat sin närvaro på sociala medier som ett steg mot ett mer virtuellt och
interaktivt Automation Region. Kanalerna som används är LinkedIn och Twitter. En strategi för kommunikation
via sociala medier togs fram under året.
Under året har 11 nyhetsbrev publicerats samt skickats ut till drygt 3 500 mottagare. Nyhetsbrevet innehåller
en ledare, en artikel samt ett antal mindre notiser som är relaterade till Automation Regions verksamhet.

Tidningen Ny Teknik – Automationsnästen
Automation Region har ett samarbete med tidningen Ny Teknik där man genom samarbetet levererar innehåll,
Automationsnästen, som presenteras i deras bilaga Automation åtta gånger per år. I nästena ger ledande
experter råd kring utmaningar relaterade till automatisering och utveckling i industrin. Teman för 2018 var:
• Smart montering med hjälp av digitalisering.
• Hur AI påverkat användningen av kamerasystem i industriell produktion.
• Hur maskiner pratar med varandra i de smarta fabrikerna.
• 4D-print och kopplingen till automation.
• Mobila robotar.
• Valet mellan cloud, edge och fog computing.
• AR och VR – framtiden för lärande och visualisering.
• Hur den pågående teknikutvecklingen inom människa-maskin-interaktion påverkar automationen av
maskinsystem i framtiden.

Övrig nationell press
I samband med firandet av att Automation Region fyllde 10 år erhölls en bilaga i Dagens Industri med fokus
på goda exempel och spridning av resultat från Automation Region. Genom Ihubs Sweden har flertalet artiklar
från Automation Region publicerats.

Den 23 mars genomfördes årsmöte i den ideella föreningen Automation Region till årsmöte – denna gång förstärkt
med firande av föreningens 10-årsjubileum. Ett 70-tal medlemmar och övriga intressenter var på plats och fick ta del av
framtidsspaningar, panelsamtal och mingel.
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Verksamhetsberättelsen är lämnad av styrelsen för Automation Region och
författad av processledare Catarina Berglund.
Västerås 2019-02-15

Björn Jonsson
Styrelseordförande Automation Region
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Vi är Automation Region

Finansiärer:

Automation Region är en centrumbildning vid:

Automation Region är en centrumbildning vid Mälardalens högskola som samlar SME, stora bolag, akademi och offentlig sektor. Vi arbetar för att
marknadsföra svensk automationskompetens, stimulera innovationer och säkra branschens långsiktiga kompetensförsörjning.

