SVAR TILL DIALOGUNDERLAG FÖR NY RIS 2022+
1 NOVEMBER 2021

Samforma välkomnar de goda intentionerna som till stor del genomsyrar underlaget, som
bland annat belyser vikten av sociala innovationer, kvadrupelhelixperspektiv, social
progress index, tredje generationens innovationspolitik m.m. I detta svar fokusera vi på de
åtgärder som vi menar kommer att göra störst skillnad, från ett idéburet perspektiv, att
bidra till innovationskraft och en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft.
Sammanfattning
•

Samforma anser att underlaget tappat bort en av länets stora styrkor under delen

Styrkeområden, nämligen tilliten och det sociala kapitalet. Eftersom insatserna
återkommande hänvisar till styrkeområdena ger denna bortprioritering negativa
konsekvenser, trots att området lyfts den inledande texten. Vårt förslag är därför att
lägga till ett ytterligare styrkeområde som harmoniserar väl med styrkeområdenas
kriterium: Ett attraktivt och socialt hållbart samhälle.
•

Samforma anser att kommande strategi behöver möjliggöra för insatser som
breddar Västerbottens innovationsfrämjande ekosystem och inkluderar hela den
idéburna sektorn, med den mångfald av organisationsformer, affärsmodeller och
roller som omfattas inom idéburen sektors innovationsprocesser.

Samforma anser att underlaget tappat bort en av länets stora styrkor, tilliten och sociala
kapitalet, under området Styrkeområden. Lägg därför till Ett attraktivt och socialt hållbart

samhälle är en av länets styrkor.
Vi menar att underlaget tappar bort en av länets stora styrkor under området
Styrkeområden, nämligen tilliten och sociala kapitalet. Detta trots att området lyfts som
styrkor i underlagets inledning:
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Övre Norrland (ref) har också rankats som Europas bästa region att leva och verka i inom
ramen för Social progress index, vilket förutom att bidra till ett inkluderande
innovationsfrämjande klimat också ökar möjligheterna att attrahera och behålla talanger och
invånare till regionen.
En av norra Sveriges allra kraftfullaste styrkor är tillit och socialt kapital, enligt EU:s Social
Progress Index (SPI). Tillit och socialt kapital beskrivs ofta som attraktiva egenskaper för ett
samhälle med målet att utvecklas och kittet för ett hållbart samhälle. Detta har Västerbotten
sedan lång tid tillbaka statuerat internationellt exempel för. Social hållbarhet är av
avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är
anpassningsbart och förändringsbenäget (resilient). Offentlig sektor, näringslivet, idéburen
sektor och akademin spelar alla en avgörande roll för att bidra till ett attraktivt och socialt
hållbart samhälle.
Detta är ett tematiskt område där Västerbotten har flertalet företag och organisationer,
kluster samt kunskapsmiljöer genom universiteten. Inom områdena finns det stor drivkraft
och potential för innovation, inte minst på grund av både inomregionala utmaningar och
den förväntade inflyttningen av nya invånare. Det är nödvändigt att främja insatser som
både är kapacitetstärkande och som ökar förmåga att tillgodose innovationskraften i länets
sociala hållbarhetsarbete. Ett attraktivt och socialt hållbart samhälle blir ett viktigt
styrkeområde för att involvera länets invånare att engagera sig för en positiv
samhällsutveckling och en attraktiv plats att bo på. Samt ett område som ökar möjligheter till
innovationer som bidrar till att attrahera och behålla talanger och invånare till regionen.
Tydliggör insatser som breddar Västerbottens innovationsfrämjande ekosystem och
inkluderar hela den idéburna sektorn, med den mångfald av organisationsformer,
affärsmodeller och roller som omfattas inom idéburen sektors innovationsprocesser.
Vi delar underlagets beskrivning att det innovationsbegreppet traditionellt sett har kretsat
kring forskningsdriven innovation, eller innovationer inom näringslivet, vilket har påverkat
utformningen av stödsystem och innovationskulturen i olika former av verksamheter. I
underlaget framgår det att sociala entreprenörer och sociala innovationer till viss del saknar
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stödstrukturer. Samforma menar också att det saknas stödstrukturer inom Västerbottens
innovationssystem som främjar innovationskraften i hela den idéburna sektorn. Den
bifogade lista med Västerbottens innovationsstödssystems aktörer bekräftar den bilden.
I kommande innovationsstrategi är det därför viktigt att tydligt möjliggöra för insatser som
inkluderar hela den idéburna sektorn i länets innovationsekosystem. Det behövs bättre
system som tydligare utgår från sektorns logik och som förbättrar förutsättningarna för
social innovation inom den mångfald av organisationsformer, affärsmodeller och roller som
omfattas inom idéburen sektors innovationsprocesser, som tillexempel ideella föreningar,
stiftelser och andra organisationer i idéburen sektor.
Övriga medskick
•

Idéburen-offentlig samverkan. Samforma förslår att idéburna organisationer adderas
i underlagets exempel med offentlig samverkan, ex. genom att använda särskilda
typer av partnerskap och upphandlingar riktad mot idéburna aktörer. I Forums
spotlight-rapport om Sveriges genomförande av Agenda 2030 framgår det att I allt

fler sammanhang ser vi hur partnerskap mellan idéburna organisationer och det
offentliga efterfrågas för att kunna åstadkomma nödvändiga förändringar inom
ramen för arbetet med Agenda 2030. I Statskontorets rapport om Agenda 2030
påpekar till exempel många kommuner att de är beroende av andra aktörer för att
kunna bidra till genomförandet av agendan lokalt, däribland civilsamhället.
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