Hej!
Mötet den 17 mars gav upphov till många tankar och efter det har
vi fortsatt vårt arbete. Vi tänkte här försöka beskriva vad som sker
utifrån den arbetsplan vi presenterade. Vi är tacksamma för era inspel så hör gärna av er om något känns oklart eller om ni har idéer
utifrån det ni läser nedan.

Omsättning

Vänliga hälsningar
Helena och Anders

Mognad

Kraftig tillväxt

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

Idé
Uppstart
Utrullning
Prototyp

Tid

Vad har hänt sedan senast?
Definiera roller och ansvar
Vi arbetar med att tillsammans med er aktörer formulera avsiktsförklaringar om
roller, ansvar, förväntningar och rapportering med mera. I dialogen ingår även att
hitta formerna för finansiering utifrån vad som är önskvärt och möjligt.
Det finns inga färdiga former för hur dessa avsiktsförklaringar utformas utan det
utvecklas efterhand i dialogen med er aktörer.
För Karlstads universitet finns det redan en avsiktsförklaring om forskningssam
arbete med Region Värmland sedan mars 2016 och som gäller fram till och med
2020.
Almi företagspartner AB har ett ägardirektiv från Region Värmland och staten,
vilket motsvarar en avsiktsförklaring för dem.
Dialog pågår för närvarande med Innovation Park, Drivhuset, Värmlands
kooperativen och RISE ServiceLabs om avsiktsförklaringar.
Berör samtliga faser.

Inkubator / accelerator
Ett arbete har inletts för att hitta lämpliga processer som bidrar till fler nystartade
innovationsdrivna företag med tillväxtpotential. Vi (Helena och Anders) har det
som ett prioriterat uppdrag från vår ledning.
Dialoger har inletts med ett urval av aktörer som kan tänkas bli berörda och med
kunniga personer. Hittills har vi haft inledande samtal med Inova, Paper Province,
Karlstads kommun, Kristinehamns kommun, Karlstads universitet och Karlstad
Business Centre.
Vi är angelägna om att få fram förslag som utgår från behov och förutsättningar,
har en tillräcklig finansiell bas och som våra regionpolitiker kan ta ställning till. Pla
ner finns att anlita ett processtöd för att skynda på arbetet ytterligare.
Berör faserna: Idé, Uppstart, Prototyp och Utrullning.

Hemcheck – ett gott exempel
Vid mötet 17 mars bad vi om förslag på goda exempel och några av er tipsade om
Hemcheck, vars huvudkontor ligger i Karlstad. Här är en text om företagets resa till
börsen, publicerad på Almi Invests hesida.
Annelie Brolinson på Hemcheck om resan till börsen
Vi har låtit göra en engelsk översättning som Almi Invest också har publicerat.
Annelie Brolinson from Hemcheck about the journey to the stock exchange
Sprid gärna artikeln via sociala media och genom att använda era adresslistor. Har
ni någon särskilt viktig och relevant person som ni vill ska känna till detta – skriv ett
personligt meddelande tillsammans med artikeln. Vi kommer själva att skriva om
Hemcheck på Region Värmlands Facebooksida, våra egna facebooksidor, på blog
gen Gränsgångaren (som Anders nu har återaktiverat) och på LinkedIn.
Det vore väldigt spännande att få återkopplingar från er om innovativa och fram
gångsrika sätt att kommunicera och även om ni har sett direkta effekter.
Berör faserna: Utrullning och Kraftig tillväxt.

Några andra insatser
Vi vill också passa på att berätta om några andra insatser som vi har gjort. De
ligger utanför arbetsplanen som vi presenterade 17 mars, men inom innovations
stödsystemet.

Regionalt exportcentrum
Tillväxtverket har frågat Region Värmland om det finns intresse att inrätta ett regi
onalt exportcentrum i Värmland. Syftet är att företagen ska få en dörr in för exportoch internationaliseringsfrågor. Grensetjensten, Business Sweden, Almi, European
Enterprise Network och Handelskammaren ser möjligheter och har ett intresse för
denna satsning. Vi har därför skickat in en intresseanmälan till Tillväxtverket om att
forma ett koncept för ett center i Värmland.
Berör faserna: Kraftig tillväxt och Mognad.

Värmlands klusterstrategi
Tillsammans med Värmlandsklustren och företagsnätverk – Compare, IUC Stål
och Verkstad, Paper Province, Glava Energy Centre, Visit Värmland och NIFA samt
Karlstads universitet och Innovation Park pågår för närvarande ett arbete med att
uppdatera Värmlands klusterstrategi.
Berör faserna: Kraftig tillväxt och Mognad men även de tidigare faserna i viss
utsträckning.

Akademin för smart specialisering
Region Värmlands samarbete med Karlstads universitet som går under namnet
Akademin för smart specialisering uppmärksammas så väl nationellt som i EU som
ett gott exempel på hur samarbete universitet, region och näringsliv kan gå till.
Anders Olsson var under första veckan i april inbjuden av EU-kommissionen att
berätta om detta på 7th University Business Forum i Bryssel.
Just nu pågår ett arbete med att stärka samordningen, kommunikationen och
externfinansieringen av Akademin för smart specialisering. Bland annat planeras
för en större sammandragning senare i år där ni kan räkna med att bli inbjudna. Vi
kommer även att be er om hjälp att bjuda in företag, entreprenörer och investerare
till eventet.
Berör samtliga faser.

Digitalisering av välfärdstjänster
En ansökan håller på att tas fram för en större satsning inom specialiseringen Digi
talisering av välfärdstjänster. Landstinget i Värmland, Karlstads kommun, Karlstads
universitet (Datavetenskap, CTF, Hälsovetenskap), Inera, Compare och Region
Värmland med flera är involverade.
Berör samtliga faser.

Nationella programmet – smart industri (nyindustrialiseringsprogrammet)
Region Värmland och IUC Stål och Verkstad gör ansökningar i de olika utlysning
arna. Compare och Paper Province är med på olika sätt. För att öka chanserna att
beviljas medel, dra nytta av varandras resurser och för att lära av varandra söker vi
oftast tillsammans med Dalarna och Gävleborg.
Berör faserna: Kraftig tillväxt och Mognad

Ps. Som sagt, vi är tacksamma för era inspel så hör gärna av er om något känns
oklart eller om ni har idéer utifrån det ni har läst här.

Kontakt
Helena Stor Hansson
054-701 10 58, helena.stor.hansson@regionvarmland.se
Anders Olsson
054-701 10 25, anders.olsson@regionvarmland.se

