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Dokumenttyp

Minnesanteckningar
Författare

Uppdrag

Christel Thuresson

Superteamet

Minnesanteckningar
Superteamet
Information om möte
Datum
Tid
Plats

2021-03-04
8.30-12 (13-15 RUS egen länk) 15-16
Teams

Deltagare
Namn
Anders Lindgren
Peter Eriksson
Roger Johansson
Sara Johansson
Martin Wänblom
Lisa Lundin
Jessica Berntsson
Markus Danell
Louise Staxäng-Torbäck
David Sjöqvist
Melinda Ingvarsson
Thomas Sätmark
Jenny Christensen
Clas Mellby
Elvind Vogel-Rodin
Lillemor Lindberg
Sophie Carling
Anna Laang
Kristoffer Ljung
Gun-Britt Reteike
Patrik Jatko
Ronny Svensson
Johanna Elisasson
Ann Palmnäs
Micael Gustafsson
Simon Ungman

Kommun/Organisation
Mötesplats Steneby
Gröna Klustret Nuntorp
Gröna Klustret Nuntorp
Jönköpings universitet
Innovatum Science park
VG Region
VG Region
Wargön Innovation
Sotenäs symbioscentrum
Miljöbron
Drivhuset
IUC Väst
Åmål
Uddevalla
Innovatum
Kristineberg
Uddevalla
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Åmål
Vänersborg
Vänersborg
Orust
Kommunakademin väst
Fyrbodals kommunalförbund Position Väst
Sotenäs
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Sofia Norberg
Dario Budes
Tommy Nerstrand
Leon Eriksson
Clas Hedlund
Miriam Markus-Johansson
Andreas Sülau
Karin Jansson
Carl Dahlberg
Renée Daun
Petra Arlebo
Peter Olofsson
Linda Bohlin
Åsa Hasslin
Kit Johansson
Yvonne Samuelsson
Ziyad Tark
Mia Lindgren
Jeanette Lindh Svanqvist
Jill Stor
Madeleine Sedeline
Anne Gunnäs
Anneli van Roijen
Ann Uggla Flodin
Robin Mashallah
Lotta Åberg
Gunilla Alsvik
Melanie Virgo
Veronica Rosén
Anja Sonerud
Julia Sandsten
Livio Benedetto
Johan Sandahl
Helena Henriksson
Karin Stenlund
Martin Sjöberg
Cecilia Säll
Elisabeth Johansson
Alice Karlström
Anna Lärk Ståhlberg
Christel Thuresson

Almi Väst
Almi Väst
Dals-Ed
Strömstad
Munkedal
Miljöbron
Högskolan Väst
Fyrbodals kommunalförbund
Lysekil
Lysekil
Nyföretagarcentrum
Högskolan Väst
Innovatum
IUC Väst
Drivhuset
Fyrbodals kommunalförbund
Support Group
Bengtsfors
Vänersborg
Trollhättan
Lysekil Kristineberg
Uddevalla
Coompanion
Trollhättan
Coompanion
Connect Väst
Entreprenörsarenan
Strömstad
Trollhättan
Ung företagsamhet
Uddevalla
Fyrbodals kommunalförbund
IVL, Kristineberg
Lysekil
Tanum
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund
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Dagordning
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [D] för diskussionspunkt, [A] för
arbetsmoment.
Punkt Typ
1
2
3

I
I
I

4
5

I
I

6
7
8

I
D
I

Beskrivning
Incheckning med frukostfralla och kaffe
Välkomna till vår Superteamsdag
Fyrbodals utvecklingsnoder – varför och vilka?
Hur ser innovationskapaciteten ut i Fyrbodal?
FIKA med mingel
Hur ser innovationssystemets räckvidd ut?
Utvecklingsnoderna framtidsspanar
LUNCH
Kick off för nya Regionala utvecklingsstrategin
Återsamling gemensam reflektion över dagen
Avslutning

Ansvarig
Anna LS
Christel T
Sara J
Jessica B
Noderna
Egen länk

Ca tid
08.30
09.00
09.10
09.20
10.00
10.15
10.40
12.00
13.00
15.15
16.00

1) Välkomna till årets första Superteamsmöte
Anna Lärk Ståhlberg hälsar alla välkomna och berättar om syftet med dagens möte i Superteamet.

2) Fyrbodals utvecklingsnoder – varför och vilka är de?
Christel Thuresson berättar om den förstudie som genomfördes under 2019 vars syfte var att
undersöka innovations- och utvecklingskraften i Fyrbodals delregion.
De undersökningar om innovationskapacitet som görs vartannat år på nationell och europeisk nivå,
exkluderar alla företag med färre än tio anställda. Eftersom drygt 95 procent av alla företag inom
Fyrbodal tillhör den kategorin, så säger den enkäten ingenting egentligen.
För att ta reda på hur det såg ut tittade vi istället på ett antal parametrar som man brukar se som
förutsättningar för att det ska uppstå utveckling och innovation:
Kunskap/Kompetens – Resursbaser/Styrkeområden och Utbildningsnivå
Kultur – Kognitiv mångfald
Kritisk massa – Tillräckligt många på en plats
Samverkan – Myndigheter, Akademi, Näringsliv, Innovationsstödsystemet
När svaret på de frågorna kom ställdes frågan: Finns det någonstans i vårt område där dessa faktorer
strålar samman och har det i så fall uppstått en miljö där utveckling och innovation står i fokus.
Det gjorde det. Några var så klart kända sedan tidigare och väl etablerade. Andra var mer i en
uppstartsfas.
Nästa fråga handlar om hur vi tillsammans kan verka för att stötta dessa utvecklingsnoder och inte
minst hur vi skapar ringar på vattnet så att företag motiveras att delta i forsknings-, och
utvecklingsprojekt och därigenom skapa kulturer och stärka strukturer för utveckling och innovation.
De sex utvecklingsnoderna som identifierades i förstudien och som vi kommer att få höra mer av
under förmiddagen är:

Fyrbodals Kommunalförbund - Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla - Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla

Sida 4 (7)

Mötesplats Steneby med Not Quite
Kristineberg Marine R&I Center och Tjärnö
Sotenäs symbioscentrum
Gröna klustret Nuntorp
Wargön Innovation
Innovatum Science Park
Utöver förstudien så fick vi också möjlighet att tillsammans med Region Skåne Nordost delta i en
enkätundersökning som följer den nationella men som inte exkluderar de företag som har färre än tio
anställda. Se nästa punkt på dagordningen.

3) Hur ser innovationskapaciteten ut i Fyrbodal?
Sara Johansson, forskare Jönköpings universitet har tillsammans med Lina Bjerke genomfört en enkät
där 800 företag i Fyrbodal telefonintervjuats om sitt innovationsarbete.
Presentation och rapporten publiceras på www.fyrbodal.se/näringsliv
Några länktips från chatten:
https://www.foretagsarenor.se/erbjudanden/forskning-och-innovation/
https://dennyabruksorten.se/
http://miljobron.se/vast/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/rapport_miljo%CC%88bron-ochmiljo%CC%88ma%CC%8Alen.pdf https://rise.articulate.com/share/sY8ZuZrg35d1tkUWfydyUEsYQ
aONiRBP#/

4) Hur ser innovationsstödsystemets räckvidd ut?
Jessica Berntsson och Lisa Lundin från Västra Götalandsregionen redovisar resultatet från den
genomgång av innovationssystemets räckvidd i VGR som genomfördes under 2020.
Kartläggningen ska betraktas som ett diskussionsmaterial.
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se/näringsliv

5) Utvecklingsnoderna framtidsspanar
Mötesplats Steneby med Not Quite – Anders Lindgren
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se
https://motesplatssteneby.se/

Kristineberg Marine R&I Center och Tjärnö – Martin Sjöberg
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se
www.kristinebergcenter.com

Sotenäs symbioscentrum – Louise Staxäng-Torbäck
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se
Gröna klustret Nuntorp – Peter Eriksson & Roger Johansson
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se
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Wargön Innovation – Markus Danell
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se
Innovatum Science Park – Martin Wänblom
Presentationen publiceras på www.fyrbodal.se

6) Kick-off nya Regionala utvecklingsstrategin
Alla som vill har fått länk för inloggning till regionens kick off. Anteckningar från punkten produceras
av regionen som också distribuerar dem i egna kanaler.
www.vgregion.se/vg2030

7) Återsamling och gemensam reflektion från dagen
Alla som vill återsamlas efter dagens föredragningar för en stunds gemensam reflektion.
Vad har dagen gett?
Vad blir nästa steg?
Hur kan jag/min organisation vara med och bidra framåt?
Väldigt givande förmiddag och dag i sin helhet. Ser fram emot framtiden. Tydligt att det finns stora
behov och möjligheter. Vi tror på samverkan och vill undvika stuprör utan vill vi vill verka
tillsammans. Jobba med både vadet och huret!
Hur ser de lokala förutsättningarna ut? Vi måste tala om förändringshastigheten också.
Experimentlusta som Jenny från Vinnova pratade om som en USP för oss är något att ta vara på.
Vi känner en viss stolthet, med Fyrbodal som vill ta tag i saker och säkerställer att vi får till oss data
och senaste fakta och som startat den här gruppen där vi får möjlighet att få samma information och
diskutera dessa saker som är så viktiga för oss. Det är inte alla kommunalförbund som gör detta och
det stärker oss.
Vi är som flera olika avdelningar på ett företag och kunderna där ute bryr sig inte om vilken avdelning
de hamnat på. Det kanske är de där ute som är Superteamet. Hur kan vi jobba mer ihop och paketera
erbjudanden istället för att bara slussa vidare till varandra.
Inte alla bolag som har 60 strateger som jobbar – stor möjlighet. Nu har vi en specifik situation med
pengar som ska slussas in i grön omställning och utveckling, här finns något för oss att ta tag i
kommunalförbundet och noderna. Nu har vi alla pusselbitarna. Nu finns ett sätt att skapa en metod för
hur vi gör detta.
Vi har svårt att brygga studenter till entreprenörskap. Högskolan har ett behov av att jobba hårdare för
att vara viktiga i omställningen som behövs nu. En tredjedel av högskolans studenter på
produktionsteknik är kvinnor, en stor möjlighet.
Kommunakademin Väst är också en viktig brygga för oss på högskolan.
Mycket nytt och spännande kom fram under dagen. Intressant med den analys som kom fram på
förmiddagen och Gröna Klustret vill bättre kroka arm med både akademi och övriga
utvecklingsaktörer.
Härligt att höra hur väl vi passar in i det som VG region har skissat på. Nu gäller det att vi gör det!
Bordet är dukat!
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Högskolans uppdragsutbildningar kan bli mycket bredare. I vardagen behöver vi inte göra det mer
komplicerat än det är, skicka ett mejl eller lyft luren. Lättare när vi nu ”känner” varandra och då kan vi
få upp snabbheten också.
Imponerande hur Fyrbodals kommunalförbund fungerar som samlande kraft.
Helheten skapar utvecklingen som den här regiondelen behöver och livskvalitet för folk som bor och
lever här.
Vi sitter alla på stora nätverk var och en som ett ”mini-Fyrbodal”, bra tanke med metodutveckling som
någon sa tidigare.
https://www.leadersodrabohuslan.se/leader-bohuslan-2023-2027-2/
Förmiddagen gav jättemycket och vi har fått insikter och vill återkoppla till Sotenäs symbioscentrums
dragning och peka på att det var det arbete som gjorts där som var en del av grunden till att ett stort
företag ville försöka etablera sig där. Men det blev också tydligt hur väl det hör ihop med det som görs
i Kristineberg.
Men vi får, som Jenny på Vinnova sa, inte bli självgoda. Vi behöver skapa, paketera och berätta vår
gemensamma berättelse.
Vi ska vara jättestolta över att vi är i ett system som faktiskt fungerar, men det är klart att vi kan vässa
det ytterligare. Hur kan vi göra ännu mer nytta för våra kunder därute.
Reflektion från förmiddagen att få företag haft relation med akademin, det behöver vi titta närmare på
och vi övriga parter behöver hjälpa företagen att hitta till akademin och våra högskolor/universitet som
finns här i delregionen.
Vi får heller inte glömma entreprenörers idéer kan leda till ny forskning och till det cirkulära.
Skulle vara spännande om vi har några exempel på innovation och utveckling som gjorts där våra
företag varit involverade/drivande.
Innovatum Start-up ser ett ökat inflöde och vill gärna nå ut ännu mer och vill jobba ihop med övriga.
Dagen har gett kraft och lust att fortsätta och skapa förutsättningar.
Nästa steg är att vi på förbundet har ett uppdrag att skapa en gemensam näringslivsstrategi och det
kommer vi att göra tillsammans med Superteamet.
Hur kan vi bidra från förbundet är att kavla upp ärmarna och skapa de här mötesplatserna och jobba
med att möjliggöra för nya idéer att utvecklas genom finansiering.
Föreslår ett större gemensamt digitalt evenemang där vi kan samla alla och visa våra erbjudanden för
att visa för näringslivet.

8) Nästa möte för Superteamet
Vi hoppas kunna arrangera detta i slutet av året. Då hoppas vi och ha en beslutad gemensam strategi
för näringslivsutveckling.

Nattjäst bröd från Martin Sjöberg:
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Nattjäst bröd recept. 1/2 paket jäst rör ut 1/2 liter vatten, en msk honung, 1 msk olivolja, 1 tsk
salt, mjöl(vetemjölspecial, vetemjöl ev lite grahamsmjöl eller annat) ca 9,5 dl för frallor, ca 8,5 dl
för formbröd. Rör i mjölet med slev, skall bli lösare än vanligt, stå framme i 1/2 timme sätt sen in
bunken i kylskåpet över natten, täck med plast, eller en tallrik. Ugn 225 grader. Häll i
"sockerkaksform" eller häll ut på mjölat bord och skär till frallor. Bröd ca 40 min (innertemp 98
grader) frallor ca 9-12 min.

Antecknat av
Christel Thuresson

Justerat av
Anna Lärk Ståhlberg

Bilagor
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Agenda
Utvecklingsnoderna
Innovationsenkät
Innovationsrapport
Räckviddsmätning
Mötesplats Steneby
Kristineberg
Sotenäs Symbioscentrum
Gröna klustret Nuntorp
Wargön Innovation
Innovatum
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