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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-02-01 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Mats Sedlacek, Atea 
Elin Asplund, Automation Region 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Frånvarande: 
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen  
Bernt Gustin, Cordevo  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation  
Niclas Sigholm, Sigholm 
Ulf Enarsson Aros Circle  
Fredrik Vetander, Supply Chain Group, SCG Nordic AB 
Johan Sandstedt, RISE  
  
Agenda 
 
1 Laget runt 
2 Kursen Tjänsteaffär och Nätverk – fortsättning beslut 
3 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen  
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 
 
1 Laget runt 
Atea: fullt upp 
CGI: har också fullt. Har haft ett litet tapp mot verksamhetsutvecklingsområdet. Anställer fortfarande. 
2020 gick väldigt bra trots läget. 
Westermo: ser bra ut med tanke på omständigheterna.  Börjar få in stora projekt igen. Tåg projekt och 
stambanor som ska uppgraderas. 
Karlskoga Automation: fullt upp. Full beläggning hela våren och behöver nu mer resurser.  
MDH: mängder med studenter och många nya aktuella kurser. Ett digital spetskompetens projekt har 
startat där 40-50 kurser som innehåller digitalisering i kursbeskrivningen ska utvärderas.  
AR: Många projekt som körs just nu. Vi ser en positiv utveckling hos många SME att orderböckerna 
börjar fyllas igen. 
 
Summering: vi tror på en stark ökning för Industriautomation till hösten. De som inte haft efterfrågan 
under pandemin kommer att återhämta sig. 
Digitalisering kommer fortsätta och bli det nya “normala” men det krävs en hel del jobb för att få med 
hela organisationer/medarbetare på en ny arbetsprocess 
 
 
2 Kursen Tjänsteaffär och nätverk – fortsättning följer 
 
Kursen fortsätter nu som uppdragsutbildning vid MDH. Datum är satta (start redan slutet av februari) 
och AU-gruppen ska hjälpa till att förmedla till våra kontakter. 
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AR kommer att lägga ut informationsmaterial men huvudman kommer att vara MDH. 
 
Nätverksgrupp inom tjänsteaffären kommer att starta 10:e mars med 3 tillfällen. Christer N och Bernt 
kommer att facilitera. Den riktar sig till deltagare som har ett specifikt intresse av tjänster inom sina 
respektive företag. En viss förkunskap är fördelaktig. Målet är att erbjuda möjligheten att mellan 
deltagarna dela erfarenheter inom tjänsteområdet, samt genom seminarier och omvärldsanalys, öka 
kunskapen om tjänsteaffären 
 
 
3 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen 
Diskuterades igen att skapa mindre grupper eller använda våra AU-möten för olika teman, sistnämnda 
ska prövas. Teman som lyftes var olika nya sätt att ta betalt tex att abonnemang inte får stort 
genomslag längre/hur gör vi då och hur vi ska få verksamhetsutveckling att följa digitaliseringsvågen 
 
 
4 AR – på gång och planerat – vad vill medlemsföretagen  
Automation Region önskar igen att alla i gruppen kommer in med förslag på aktiviteter och webinar 
som ni skulle vilja vara med på 2021.  
 
Automation Summit 2021 kommer att samförläggas med EFTA konferensen IEEE International 
Conference on Emerging Technologies and Factory Automation 
7-10 September Västerås. ( https://2021.ieee-etfa.org/ )  
 
Mats (Atea) presenterade ett förslag om att skapa en webinarserie med upplägg “Talk Show” med 
olika teman. Soran ansluter gärna med CGI och bidrar, fler är välkomna med ideer. 
 
 Fortsatt digitalt fram till sommaren. 
  
 
 
5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor på mötet. 
 
 
Affärsutvecklingsgruppens hemsida: 
https://www.automationregion.com/utvecklingsgrupper/affarsutvecklingsgruppen/ 
 
Där hittar ni även protokoll från tidigare möten. 
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