
Hej!

Tiden går fort och sedan förra informationsbrevet har en hel del hänt i arbetet 
med att utveckla innovationssystemet. Här kommer en liten uppdatering i det 
som sker. Vi tar gärna emot idéer, synpunkter eller kommentarer så hör av dig 
till Helena eller Anders.

Trevlig sommar!
Helena och Anders

Vad har hänt sedan senast?
Arbetsplan
Snart är en arbetsplan klar för hur vi på Region Värmland (Anders och Helena) till-
sammans med andra aktörer jobbar med att utveckla innovationssystemet och vilka 
tidsperspektiv vi har på aktiviteterna. 
Berör samtliga faser.

Omvärldsanalys om Värmlands specialiseringsområden
En omvärldsanalys på Värmlands smarta specialiseringar färdigställs i dagarna 
och kommer att presenteras i höst. En unik och spännande rapport utlovas om hur 
Värmlands styrkeområden står sig i ett internationellt perspektiv. 
Berör samtliga faser.

Inkubator/Accelerator
Vi håller på att leta leverantör som får i uppdrag att ta fram ett tydligt koncept ut-
ifrån förutsättningar, behov och möjligheter. I arbetet är det viktigt att bland annat 
kartlägga och involvera de aktörer som redan har vissa delar av de här processerna 
i sina uppdrag och verksamheter och att hitta en modell för hur kapitalmatchningen 
ska gå till. 
Berör faserna ide, uppstart, prototyp, utrullning.

För varje aktivitet har vi angett 
vilken eller vilka faser i enlighet 
med figuren nedan som aktiviteten 
kopplar till.



Avsiktsförklaringar
Tillsammans med Landstinget, Karlstads och Kristinehamns kommuner har vi jobbat 
vidare med avsiktsförklaringen med Karlstad Innovation Park. Vi är alldeles snart i 
mål. I arbetet har vi bland annat diskuterat möjligheten att konceptualisera Inno-
vation Parks hubar/noder. Framgent fortsätter arbetet med att göra avsiktsförkla-
ringar med fler aktörer. Syftet är att tydliggöra roller, uppdrag och förväntningar i 
samarbetet mellan aktörerna Region Värmland och övriga finansiärer. 
Berör samtliga faser.

Styrgrupp och arbetsgrupp
Formerna för styrgrupp och arbetsgrupp är snart klara. Syftet med grupperna är att 
genom dialog och återkoppling kvalitetssäkra arbetet med att utveckla innovations-
systemet. Arbetsgruppen består av representanter från Karlstad, Kristinehamn och 
Sunne kommuner samt Region Värmland. Gruppens huvudsakliga uppgifter blir att 
arbeta med operativa frågor.

Styrgruppen kommer att bestå av näringslivsansvariga eller motsvarande från varje 
kommun och representationen vid mötena kommer att ske växelvis så att de kom-
munrepresentanter är med som är finansiärer till de verksamheter eller projekt som 
bjuds in. 
Berör samtliga faser.

Kommunbesök
Som ett led i att träffa aktörerna i innovationssystemet har Helena genomfört besök 
hos näringslivsansvariga i kommunerna. I dagsläget är 13 av 16 kommuner besökta. 
Tanken med kommunbesöken är att få in fakta om näringslivets förutsättningar och 
behov i varje kommun och diskutera kommunernas roll i innovationssystemet. 
Berör samtliga faser.

Regionalt ExportCenter
Tillsammans med Tillväxtverket har det genomförts en workshop med Grensetjens-
ten, Handelskammaren, Business Sweden, Almi, EEN och Verksamt Värmland. Syftet 
med workshopen var att ta fram mål och syfte samt aktiviteter som grund till en 
handlingsplan för ett Regionalt ExportCenter i Värmland. Tanken är att aktörerna 
ska kunna utveckla, samordna och erbjuda gemensamma aktiviteter gentemot 
företagen. 
Berör faserna utrullning, kraftig tillväxt och mognad.

Ett gott exempel från Värmland- för spridning!
Den här gången vill vi lyfta fram ett projekt i Värmland som blivit nominerade av 
Tillväxtverket som ett av två bidrag i den tävling där EU utser bästa entreprenör-
skapsprojektet i Europa – European Enterprise Promotion Award. Grattis Tillväxt-
motor- vi håller tummarna inför beslutet i december! I EU vill man att projekten som 
lyfts fram inspirerar hela Europa till mer företagande. Sprid gärna denna artikel via 
era nätverk! 
Artikel i NWT om Tillväxtmotor
Berör faserna: Kraftig tillväxt och mognad. 

http://nwt.se/arbeteekonomi/2017/06/20/tillvaxtmotorn-nominerad-till-fint


Utbildningar, seminarier och studieresor

Åk med oss på studieresa till Barcelona
14-16 november samordnar Verksamt Värmland och Region Värmland en studieresa 
till Barcelona för att besöka det framgångsrika entreprenörskapscentret Barcelona 
Activa den 15 november och delta i konferensen Smart City Expo World Congress 
som pågår 14-16 november. Boka in i kalendern! Mer information kommer i nästa 
infobrev. 
Berör samtliga faser.

Konferens i innovativa affärsmodeller
Den 20 november planeras en konferens i innovativa affärsmodeller för att möta 
konkurshot och generationsskiften. Bland talarna finner ni Bo Rothstein, Sophie 
Nachemson Ekwall, Agnés Matthis och Catherine Friedrich. Boka in detta datum re-
dan nu! Anmälan kan göras från och med augusti på Region Värmlands webbplats. 
Läs mer i inbjudan.
Berör fasen: Mognad.

http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
http://www.barcelonactiva.cat/barcelonactiva/cat/
http://www.smartcityexpo.com/en/
http://regionvarmland.se/event/konferens-om-innovativa-affarsmodeller/

