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Mötesprotokoll från Affärsutvecklingsgruppen 2021-06-07
Ärende:
Möte med affärsutvecklingsgruppen
Tid & plats: 12.30-13.45, Digitalt möte.
Närvarande:
Elin Asplund, Automation Region
Jan Oldebring, Almi Företagspartner Mälardalen
Mats Sedlacek, Atea
Bernt Gustin, Cordevo
Eva Holmström, Karlskoga Automation
Christer Nygren, MdH
Niclas Sigholm, Sigholm
Fredrik Oskarsson,Westermo Network Technologies
Gäst: Veronika Grozdanovska, Novotek
Frånvarande:
Soran Rashidzadeh, CGI
Christer Gerdtman, Motion Control
Johan Sandstedt, RISE
Ulf Enarsson Aros Circle
Henri Putto, Rockwell Automation
Agenda/tema:
Energibranschens möjligheter framåt
1 Intro av Eva
Laget runt presentation. Tips till alla: brist på komponenter kommer uppstå – bunkra så det räcker hela
hösten!
2 Energibranschen Niclas höll föredrag
Mkt intressant som visade Energibranschens omställningsresa: Sverige har ett effektbehov som
kommer att fördubblas de kommande åren utifrån de behov som främst många industribolag aviserar,
LKAB, Northvolt, SSAB. Liknande behov finns i hela världen där en mix av många olika tekniker
kommer att behövas för att möta behoven. El kommer sannolikt bli mkt dyrare och både förnyelsebar
elproduktion och låga elpriser kommer att vara en konkurrensfördel nationellt. Det sker väldigt stora
investeringar i hela Sverige men främst Norrland med fokus på att öka produktionsvolymerna och det
förutspås ett otroligt stort kompetensbehov (Northvolt, Cementa, LKAB investerar).
Viktiga tips: Försök att förstå hur energi- och effektförbrukning påverkar din verksamhet internt men
också hur dina produkter och tjänster kan bidra till lösning på problemet. Geografiskt sett kommer en
stor del av Sveriges tillväxt ske i i Norrbotten de kommande 10 åren.
Skapa hållbarhet i din egen organisation, gör en analys av elförbrukning och se om den går att fördela
om till tider då det inte är max elförbrukning runtomkring. Gör en hållbarhetsanalys där du kan gå
igenom hur ditt företag påverkar människor och planeten.
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3 Frågor/diskussioner
Mängder med frågor diskuterades på mötet. Sigholm: Energibranschen står inför enorm omställning –
vi som var på mötet lärde oss jättemycket. Alla deltagare mkt nöjda med upplägget.
Sigholm ska hålla ett heldagsmöte 16/6 med alla viktiga aktörer inom energibranschen.
4 Jobbupplägg framåt för AU-gruppen
Vi fortsätter med att använda våra AU-möten för olika teman, sistnämnda gav fint resultat idag.
Vartannat möte ska vara som tidigare med fast agenda och vartannat med workshop-upplägg. Eva
stämmer av fortsatt med AU-gruppen.
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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