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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2020-06-08 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-14.00, Digitalt möte.

 
Närvarande: 
Elin Asplund, Automation Region 
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Bernt Gustin, Cordevo  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen 
Niclas Sigholm, Sigholm  
Christer Nygren, MdH  
Joakim Torsek, Novotek 
Sven Blomgren, Novotek  
 
Frånvarande: 
Johan Eklund, Addiva  
Soran Rashidzadeh, CGI (föräldraledig) 
Peter Lundgren, Forefront Consulting Group AB 
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Niclas Fock, RISE  
Mats Sedlacek, Atea 
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Pontus Bernadsson, Nebu/Softgear 
 
 
Agenda 
 
1 Laget runt  
2 Nya affärer/nya möjligheter (från hösten 2020) 
3 Statusrapport nya projektet Tjänsteaffär 
4 AU-gruppens fortsatta arbete; vilka teman vill vi jobba med i höst? 
5 AR – på gång och planerat 
6 Övriga frågor 
  
 
1 Laget runt  
 
Almi – Digitaliseringsprojekten bara ökar mer och mer. Almi har precis anställt sin första robot. 
Cordevo – mer efterfrågan märks på digitala tjänster 
Karlskoga Automation – fortfarande fullt upp med kunder. Det blir mer och mer specifika ordrar.  
MDH – Högskolan öppnas delvis upp den 15:e juni. Studenter saknar föreläsningar och struktur. Det 
kommer vara en blandning av fysisk och digital utbildning i höst.  
Novotek- offentlig sektor går väldigt bra. Investeringarna rullar på vid flera stora bolag trots 
neddragning av personal. Integration av system är ett område som de kommer att satsa mer på.  
Sigholm-efterfrågan inom digitalisering och automation efterfrågas. fokus på mer automatiserade 
processer och e-tjänster.  
AR Västerås – Mycket fokus på Projektuppstarter, EDIH ansökan och satsningar för hösten. 
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2 Nya affärer/nya möjligheter 
Ingen uppdatering.   
 
3 Förslag till snabbvariant av Tjänsteaffär 
Bernt & Christer N berättade om statusen på utveckling av kursen-Tjänsteaffären. Det finns nu utkast 
på två stycken moduler. Utskick om utbildningen har gjorts, dels i nyhetsbrevet men även direkt 
utskick till utvalda företag. Ni får gärna tipsa om att anmälan är öppen. 
 
4 AU-gruppens fortsatta arbete; vilka teman vill vi jobba med i höst? 
Niclas visade ett förslag på utgångspunkt för teman i höst. Detta skulle kunna vara en naturlig 
fortsättning på beställarkompetens men med fokus på kommande steg såsom implementering, 
förvaltning och nyttohemtagning. AU-gruppen skulle kunna vara delaktiga i aktiviteter att skapa en 
gemensam förståelse och ”språk” för dessa faser. Eva vill också att Hållbarhet ska vara ett 
satsningsområde i höst. Elin tar på sig att göra ett förslag på hur vi på ett mer agilt sätt skulle kunna 
följa upp och jobba utifrån dessa teman.  
  

 
 
5 AR- på gång  
Restriktioner gällande publika aktiviteter fram till åtminstone 15 Augusti (gäller hela Mdh). 
Fortsätter med frukostföreläsningar som webinar. Föreläsare för juni, augusti och oktober bokade. 
Men tips mottages gärna gällande Jobba smartare-Production Process Optimization tema i september 
samt förslag på Do-tanks. Planering för Summit 2020 pågår samt ansökan till EDIH.  
 
6 Övriga frågor 
Inga övriga frågor  
 
 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
http://www.automationregion.com/affarsutvecklingsgruppen.html 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
 
 
 
 


