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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2019-11-11 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.00-14.00, Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås.

 
Närvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Jan Oldebring, Almi  
Thomas Frisk, Motion Control 
Per-Olow Ohlson, Novotek (delvis per tel) 
Christer Nygren, MdH  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group Nordic  
Bernt Gustin, Cordevo (ny gäst i gruppen) 
Bernt Henriksen, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
 
Frånvarande:  
Mats Sedlacek, Atea (anmält frånvaro) 
Anders Dahlberg, Aros Cirkle (anmält frånvaro) 
Soran Rashidzadeh, Acando (anmält frånvaro) 
Niclas Sigholm, Sigholm (anmält frånvaro) 
Peter Lundgren, Forefront Consulting (anmält frånvaro) 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Liselott Alnestig, Nebu 
 
Agenda 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
2    Prioriterade aktiviteter 

• Tjänsteinnovation 
3    AR – på gång 
4    Övriga frågor 

• Strategi 2020 
 
 
1 Omvärldsspaning/Nya affärer/möjligheter 
AU-gruppen ser möjligheter – låter oss inte sänkas av ”lågkonjunktur” som förutspås av andra! 
 
Addiva – har fortsatt kompetensbrist, full beläggning, allt viktigare med vikten av Q på personer 
Almi - fullt med uppdrag,  
Motioncontrol  -  full beläggning nu 
Karlskoga Automation – fullt upp med uppdrag hela hösten 
SupplyChainNordic – bra efterfrågan på inköp, viktigt att både våga gasa och bromsa vid avmattning. 
Framhöll vikten av att synas i sociala medier – skapar mer efterfrågan än vanligt sälj 
MDH – vid prio internationalisering – studenter söker internships – ger ofta rekryteringsmöjligheter 
AR Västerås – Bernt uppdaterade om stort projekt i Köping, där fabrik kan komma att byggas på 
uppdrag av Ikea som vill ha svensktillverkade rostfria kastruller. 2 aktörer utvärderas nu, beslut väntas 
vid årsskiftet. Bra möte med Beställarkompetens på Energikontoret Mälardalen och på Expo hos 
Volvo Cars kom 140 besökare. 
 
 
Återigen spännande idéer och diskussioner på mötet!  
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2 Prioriterade aktiviteter 
Aktivitetslistan gicks snabbt igenom – det mesta är på gång men väldigt lite är helt klart. 
 
Status Tjänsteinnovation: 
 
Efter real test med KA-Atea-Addiva har utkast till process, utbildning och enkla verktyg startats. Nytt 
möte önskas innan jul för ytterligare test. 
 
Önskemål om att IP-rättigheter läggs till i programmet. 
 
Projektplan - framtagen av projektgruppen- för samarbetsprojekt Almi/Smart Tillväxt-MDH-
Automation Region med start januari 2020 presenterades. Beslutades på mötet att direkt gå vidare med 
denna plan för beslut hos berörda så arbetet kan fortskrida. 
 
 
4 AR- på gång  

• Seminarium 11/11 Optimera din produktion 
• Framtidens flexibla robotautomation, frukostmöte V-ås 19/11, Sto 21/11 

 
 
5 Övriga frågor 
Strategi för AR/AU-gruppen 2020: vid mötet gjordes en kort repetition av förra årets strategi-arbete 
och gruppen tog beslut om att hålla kvar vid lagda mål och strategier med en avstämning mot AR:s 
prioriterade områden – som ska skapa framtiden: 
Uppkopplad industri – cyberphysical systems, leda transformation 
Intelligenta system – Autonoma nätverk, kompetensbehov 
Flexibel automation – Modularisering, Closed-loop Automation 
 
 
Nästa möte rapporteras också om IP (Soran) och kommande Northspawn (Niclas) 
 
Mötet avslutades med en sammanställning av Affärsutvecklingsgruppens medlemsföretag – vi kan för 
lite om varandra – listan ska uppdateras. 
 
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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Bilaga AU prioriterade aktiviteter 
 

- Grönt = aktiviteter klara eller pågår 
- Gult= aktiviteter pågår och utvärderas 
- Röd= ej aktuell längre 

 

 
 
 
 


