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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-05-10 
 
Ärende: Möte med affärsutvecklingsgruppen 
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.

 
Närvarande:  
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen  
Mats Sedlacek, Atea 
Elin Asplund, Automation Region 
Bernt Gustin, Cordevo  
Eva Holmström, Karlskoga Automation 
Christer Nygren, MdH  
Niclas Sigholm, Sigholm 
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies 
 
Frånvarande: 
Soran Rashidzadeh, CGI  
Christer Gerdtman, Motion Control 
Henri Putto, Rockwell Automation  
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 status 
3 Jobbupplägg framåt i AU-gruppen  
4 AR – på gång och planerat 
5 Övriga frågor 
 
1 Laget runt 
 
Almi: fullt upp, fokus på Hållbarhet, Gröna lån, Digitalisering/omställning. Gå gärna in på Almis 
hemsida för mer info. Tips om Örebro Region som har en utlysning under maj för innovativa Startups. 
Atea: fullt upp, stora och små projekt. 
Karlskoga Automation: fullt upp. Full beläggning hela våren och behöver nu mer resurser, modern 
organisationsform ”cluster” ger nya möjligheter. Har också startat nytt bolag för dataanalys och 
programmering – stor kundefterfrågan direkt. 
MDH: mängder med studenter och många nya aktuella kurser.  
Westermo: Får in stora projekt igen. Tåg projekt och stambanor som ska uppgraderas. Också bra 
omställning till Tjänsteaffär, efterfrågan ökar hela tiden. 
Sigholm: Fullt upp, energibranschen står inför jättelik omställning 
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, den verkar redan ha startat, 
efterfrågan ökar i hela AU-gruppen 
Kvarstår: 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 
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2 Kursen Tjänsteaffär och nätverk – status 
 
Kursen fortsätter nu som uppdragsutbildning vid MDH. Trögt att få in anmälningar, äntligen kommer 
MDH hemsidan att uppdateras med info. AU-gruppen ska fortsatt hjälpa till att förmedla till våra 
kontakter. 
 
Nätverksgrupp inom tjänsteaffären med 8 deltagare har hållits vid 3 tillfällen, bra respons från 
deltagarna. Målet är att erbjuda möjligheten att mellan deltagarna dela erfarenheter inom 
tjänsteområdet, samt genom seminarier och omvärldsanalys, öka kunskapen om tjänsteaffären 
Fortsättning följer.  
 
 
3 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen 
 
Senaste mötet höll vi temat hur ta betalt framöver, aktivitetsdrivet inte som produktlogik. Det fick bra 
respons av deltagarna och vi kör vidare på att varannat möte hålls tema och varannat är ordinarie 
dagordning. Nästa möte medverkar Niclas Sigholm och ger input om Energibranschens möjligheter 
framåt.  
 
4 AR – på gång och planerat – vad vill medlemsföretagen  
 
Sigholm har hållit en seminarieserie om framtidens samarbeten och organisationsformer. Bra respons 
från deltagarna. Sigholm har en modern agil organisation och delar med sig av sina erfarenheter. 
Mycket bra. 
 
Atea – Mats var Moderator när inspelningar gjordes förra veckan i IDL-studion i Västerås, det blir 
YouTube-sändningar, datum kommer senare. 
 
 
Programmet för AR är fullspikat hela hösten. 
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/ )  
 
 Fortsatt helt 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. 
 
 
 
 


