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Sammanfattning
Under 2021-2022 har Region Västerbotten tagit fram ett förslag till ny Regional
innovationsstrategi för Västerbotten (RIS). Framtagandet har tagit sin utgångspunkt i
den regionala utvecklingsstrategin, andra relevanta mål och strategier samt rapporter
och analyser.
Strategiförslaget har tagits fram bred dialog med aktörer från offentliga, privat och
idéburen sektor i Västerbotten. Under våren 2021 skickades ett skriftligt frågeunderlag
ut i syfte att inhämta kunskap och perspektiv rörande Västerbottens utmaningar och
möjligheter kopplade till innovation. Utifrån resultatet av den första skriftliga dialogen,
analyser och rapporter togs ett första utkast fram och utgjorde underlag för en
dialogkonferens den 28/10. Med beaktande av resultatet från konferensen togs ett
remissförslag fram som godkändes av RUN den 2 december och skickades ut till
remissinstanser den 15 december. Utifrån en bearbetning av de inkomna remissvaren
har sedan ett slutgiltigt förslag till Regional innovationsstrategi 2022-2030 tagits fram
och presenteras för den regionala utvecklingsnämnden den 25 maj.
Förslaget till RIS tar sin utgångspunkt i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
prioritering ”En nytänkande och smart region”, men bidrar till att stärka alla
prioriteringar. RUS övergripande inriktningar ”Sammanhållen region”, ”Jämlik och
jämställd inkludering” samt ”Föregångare i omställningen” genomsyrar dokumentet.
Förslagets vision är att Västerbotten ska vara ”En nytänkande smart region”, vilket är
identiskt med prioriteringen i RUS. Förslaget har två övergripande mål med tillhörande
nyckelinsatser:
”En innovationsmotor för hållbar utveckling” - Västerbotten ska mobilisera och skapa
resurser till innovationsutveckling som driver ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet i Västerbotten och därigenom stärka regionens ställning som en
innovationsmotor i ett globalt perspektiv. Detta innebär att identifiera och genomföra
insatser som har stor effekt, eller stor potential att bidra till en grön omställning, ökad
social och långsiktig ekonomisk hållbarhet
”Ett ekosystem medstarka och inkluderande innovationsprocesser” - Västerbotten ska
mobilisera och skapa resurser till inkluderande innovationsprocesser som driver fram
fler innovationer och stärker innovationsförmågan i hela regionen. Detta innebär att
identifiera och genomföra insatser som leder till att företag, idéburen sektor, offentlig
sektor och akademi utvecklar och implementerar modeller, metoder eller arbetssätt
som bidrar till förnyelse och transformation.
Strategin har inget slutdatum, men en gång under varje mandatperiod ska strategins
relevans prövas och vid behov revideras strategin. Samtliga aktörer i Västerbotten är
en del av genomförandet av strategin. Region Västerbotten ansvarar för att driva på
genomförande av strategin med en regional innovationsledning, där en löpande
uppföljning och utvärdering är en viktig del.

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Regionala utvecklingsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2022-05-11

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden fastställer förslaget till Region innovationsstrategi
2022-2030.
Ärendet behandling under sammanträdet
Rickard Carstedt (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala
utvecklingsnämnden utan eget förslag till beslut.
Inga motförslag föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionala utvecklingsnämnden utan eget
förslag till beslut.
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