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Verksamhetsberättelse för år 2016 

Det är med glädje och framtidstro som ICT Swedens styrelse vill presentera 
verksamhetsberättelsen för år 2016. 

ICT är digitalisering. Vårt område är med andra ord det begrepp som är på allas läppar just 
nu. ICT området driver utvecklingen och förändrar förutsättningarna i hela samhället, det är 
ett stort ansvar. Därför krävs satsningar som säkerställer att Sverige fortsatt ligger i framkant 
inom området. 

År 2016 var händelserikt för ICT Sweden, som inledde året med sitt gamla namn, FMOF. 
Från att ha varit en ägarförening med 20 % av aktierna i Swedish ICT har vi blivit en 
intresseförening med namnet ICT Sweden. 

Under första kvartalet arbetade 
styrelsen med att slutföra 
avtalet med RISE. Styrelsen 
anser att vi fick till ett bra avtal 
och som tydliggör att 
föreningen har en viktig roll 
gentemot RISE och ICT 
området även i framtiden. 

FMOF, som ägarförening, 
använde Acreo som 
servicebolag. I samband med 
att föreningen tagit beslutet om 
att sälja sina aktier blev det 
också naturligt att byta 
servicebolag. Valet föll på 
Teknikföretagens Branschgrupper AB (TEBAB) som är erfarna i att driva och utveckla 
bransch- och intresseorganisationer inom teknikområdet. Bland annat finns där andra 
närliggande föreningar, som Swedsoft och Svensk Elektronik.  

Under andra kvartalet startade diskussioner om ett samgående mellan de två föreningarna 
FMOF och FAV, som båda hade varit ägarföreningar och hade varsitt avtal med RISE. Syftet 
med detta samgående var att skapa en stark organisation för industrins påverkan mot RISE. 
För att visa på detta nya kapitel beslutade föreningen att byta namn till ICT Sweden. 
Samgående innebar även att ICT Sweden fick ansvar för båda de gamla föreningarnas 
rättigheter och möjligheter mot RISE. 

Arbetet har sedan fortlöpt under året där det totalt har krävts sex föreningsstämmor för att 
besluta om alla de förändringar som krävts i och med att föreningen gått från att vara en 
ägarförening till att bli en intresseförening. Bland annat har stadgarna behövt revideras ett 
flertal gånger. Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla er som varit involverad i detta arbete 
och deltagit på stämmorna. 

Under året har representanter ur föreningens styrelse även regelbundet varit med på alla de 
möten som ordnats av RISE om förändringensprocessen, tillsammans med representanter 
från de andra industriägarna. Även ett flertal individuella möten med representanter, så som 
RISE nya vd Pia Sandvik, har under året genomförts. Allt för att säkerställa vår påverkan 
gentemot RISE, även i framtiden.  
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ICT Swedens styrelse har under året bestått av: 

• Jonas Wallberg, ordförande 
• Anders Caspár, Ericsson AB, vice ordförande 
• Stefan Andersson/Kjell Svensson, SAAB AB  
• Martin Mileros, OSIT 
• Peter Grönberg, VIT 
• Peter Fredriksson, Optronic AB 
• Ulf Persson, Infinera 
• Staffan Truvé, IIR (adjungerad) 

  

ICT Swedens kansli har under 2016 bestått av: 

• Anders Josefsson, Acreo (1a kvartalet) 
• Teresia Holmqvist, TEBAB (2a-4e kvartalet) 

 

Medlemmar i föreningen under 2016 har varit: 

Fullvärdiga medlemmar Associerade medlemmar  

Ericsson AB Autoliv Electronics AB Proximion AB 

Infinera DeLaval AB SABO AB 

SAAB AB FLIR Systems AB Spectrogon AB 

Stora Enso OYJ Hamamatsu Photonics Norden TCO Utveckling AB 

Teknikföretagen IT & Telekomföretagen Västsvenska IT föreningen 

Trimble AB Optronic AB Östsvenska IT föreningen 

 Green Cargo  

 


