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Angående innovationsframtid Skåne

1 samband med att Region Skåne planerar en ny innovationsstrategi har
Handelskammaren givits möjlighet att bidra med inspel. Handelskammaren arbetar för att
förutsättningarna för att driva affärsverksamhet i Sydsverige ska bli sa goda som möjligt och
ser mycket positivt pa att Region Skane involverar sig i näringslivets utveckling.
Vi menar att innovation inte bör ses alltför snävt. Ytterst handlar det om produktivitet och
man skulle kunna överväga att tala om detta i termer av en produktivitetsstrategi. Väldigt
mycket innovation sker i mogna organisationer och detta bör uppmärksammas mer i arbetet
med innovationer.
Vi listar här ett antal punkter som är intressant att utveckla strategiskt. Var och en av dessa
kan utvecklas men vi stannar här vid att peka ut dem som omraden.
Uthålligt och långsiktigt kapital. När innovationer skalas upp till affärsverksamhet är ofta
uppstartsfasen en period av hög risk och osäkerhet. Ett konkret exempel hade kunnat vara en
regional utvecklingsfond, som stöttar de innovationer som har svart att finna kapital pa den
traditionella marknaden. En sadan fond kan utvecklas i samarbete med EIB och aktörer i
regionen och Sverige- inklusive staten.
Kontakten mellan innovatörer och offentlig sektor. Denna kontaktyta är viktig, inte minst
inom vardrelaterad innovation i bred mening. Att kunna interagera med processer inom
exempelvis sjukhus har varit en framgangsfaktor historiskt i Skane. Ett nära och mindre
formellt samarbete mellan näringsliv och offentlig verksamhet bör sökas. Detta bör ses över.
Även offentlig upphandling kan vidareutvecklas. Processen kan förenklas för att uppmuntra

att fler aktörer ger sig in pa marknaden, Exempelvis bör upphandlingar göras sa a
skalbarhet möjliggörs.
1 samband med att ESS tas i drift sa uppstar en stor möjlighet till innovation. Här bör
regionen satsa för att kunna ta avkastning pa den forskning som bedrivs. Att fa tillgang till
kapital för att utveckla idéer är en viktig fraga som berörts ovan och det gäller i hög grad
miljön kring ESS/MaxiV. Ett exempel som bör ges uppmärksamhet är möjligheterna att dra
nytta av Lunds nano-forskning genom att skaffa faciliteter där produkter och applikationer
kan utvecklas, alltsa en slags testfabrik eller anläggning för tillämpning. Vidare bör regionen
satsa pa att fa fram miljöer där manga intermedianer mellan forskning och företag kan trivas
och utveckla projekt.
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Mycket utveckling sker i samverkan mellan företag och mellan företag och andra aktörer. Här
är saklart forskningsmiljöer och innovationsparker viktiga. Open innovation inom Ideon,
miljöerna i Malmö och Krinova är bra exempel. Dessa kan ocksa användas för att knyta hela
regionens olika nätverk tätare geografiskt.
Det finns ytterligare ett antal fragor som kan utvecklas och vi hoppas fa fortsatt dialog kring
detta under v -ens-process.
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