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Regionala utvecklingsnämnden

Innovationsstrategi för Skåne
Ordförandens förslag

Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen antar den nya strategin; ”Skånes innovationsstrategi
för hållbar tillväxt”.
2. Regiondirektören får i uppdrag att utreda hur ”Skånes
innovationsstrategi för hållbar tillväxt” kan implementeras i Region
Skånes egna verksamheter.
Regionala utvecklingsnämnden beslutar för egen del:
1. Utvecklingsdirektören får i uppdrag att implementera ”Skånes
innovationsstrategi för hållbar tillväxt”, under förutsättning att den
antas av regionstyrelsen, i avdelningen för regional utvecklings
verksamhet att utveckla Skåne.
Sammanfattning

Skånes innovationsstrategi löper ut och är under uppdatering. En process för
detta inleddes 2018. I strategiförslaget hanteras Skånes styrkor och
utmaningar inom produktivitet, konkurrenskraft, hållbar tillväxt, FoI samt
gemensamma vägval för skånska aktörer framåt.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-08-08
2. Skånes innovationsstrategi för hållbar tillväxt
3. Innovationsrapport Region Skåne 2019
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Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Syftet med ärendet är att Region Skåne formellt ställer sig bakom en ny
gemensam innovationsstrategi för Skåne.
Tidigare beslut i ärendet i regionala utvecklingsnämnden: 2018-05-18, § 51
”Innovationsframtid Skåne – Smart specialisering i det tjugoförsta
århundradet”, dnr. 1800737; 2019-04-11, § 29 ”Inspel till uppdatering av
Skånes internationella innovationsstrategi”, dnr. 1900057.
Skånes första innovationsstrategi var ”En internationell innovationsstrategi
för Skåne 2012-2020”. Efter dialog i Forsknings- och Innovationsrådet i
Skåne (FIRS) i mars 2018, och beslut av regionala utvecklingsnämnden i
maj samma år, startade en process med namn ”Innovationsframtid Skåne”
för att utveckla strategin för perioden från 2020.
Syftet med strategin är att vara en långsiktig gemensam agenda för
samarbete mellan nyckelaktörer i Skåne för att adressera låg produktivitet
och stärka ett globalt konkurrenskraftigt näringsliv, i vilket hållbarhet är en
självklarhet och en konkurrensfördel.
Den nya strategin vilar på visionen i Skånes regionala utvecklingsstrategi
och verkar för att, tillsammans med kompetensförsörjningsstrategin,
uppfylla målbilderna för Skåne som hållbar tillväxtmotor. Strategin är också
Skånes smart specialiseringsstrategi. Smart specialisering är dels ett krav
från EU om hur medel från Europeiska regionalfonden ska allokeras, dels ett
koncept som underlättar förståelse och samverkan mellan regioner i Europa.
I strategins första vägval pekas sex specialiseringsområden i Skåne ut.
Utifrån analyser bedöms Skåne ha goda förutsättningar att kraftsamla kring
produktivitet, konkurrenskraft, hållbar tillväxt och FoI inom dessa områden.
I strategin pekas även fem breda näringslivsfrämjande insatser ut. Två
ytterligare vägval görs för att förtydliga hur vi kan nå effekt tillsammans
respektive hur vi kan arbeta mer strategiskt med finansiering av insatser.
För att vara framgångsrika med de aktiviteter som föreslås i den nya
strategin krävs: i) att regionalt utvecklingsansvarig tydligt står bakom
strategin; ii) ett brett ägande och en bred tillämpning av strategin hos en rad
aktörer i Skåne, inte minst inom näringsliv och akademi. Ett sådant brett
ägande finns i FIRS.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Beslutet innehåller inga direkta ekonomiska konsekvenser som belastar
regionala utvecklingsnämndens budget.
Prioriteringarna i strategin ska, efter strategins antagande, agera
utgångspunkt för regionala utvecklingsnämndens satsningar på innovation
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och näringsliv. Region Skåne kan för sina egna prioriteringar avgränsa sig
ytterligare, men satsningar ska inte göras utanför det som föreslås i
strategin.
Juridisk bedömning

Samråd bedöms ej nödvändigt.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Ingen samverkan har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning

Uppföljning sker genom regionala utvecklingsnämndens ordinarie
verksamhetsuppföljning.
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