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Redovisning av uppdrag 21/04: 

Att ta fram förslag på ett långsiktigt upplägg för en 
regional inkubatorsprocess i Kalmar län
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Utgångspunkt - sammanfattning 

• Ge hela länet tillgång till en kvalitetssäkrad (Vinnova-certifierad) inkubatorsprocess

• Region Kalmar läns pengar ska täcka rådgivningsprocessen för samtliga kommuner i länet. 
Viktigt att det är en regional verksamhet.

• Avgörande är att det finns ett intresse och engagemang i kommunerna 

• Tydlig rollfördelning, systemet måste hänga ihop

• Lokalt ansvar för lokaler och uppsökande verksamhet (dvs att få in företag). Viktigt att skapa 
ett ökat inflöde.

• Digitala och fysiska möten/ digitalt tillgängliga arbetsmetoder
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Dialoger under året

Möten med Kalmar Science Park och Atrinova

Dialog med Vinnova, Linneuniversitetet, regionerna i Kronoberg, Jönköping och 
Blekinge 

Benchmark med andra regioner i landet

Avstämning med näringslivscheferna 

Avstämning med kommuncheferna
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Medskick från länets kommuner

• Flera kommuner har små resurser, svårt att få tiden att räcka till

• Viktigt att det blir en regional verksamhet

• Ser behov av en tydligare koppling mellan nyföretagarrådgivning och mer kvalificerad 
inkubatorsprocess, för att öka inflödet och därmed en bredare bas

• Finns behov av mer information, tydlighet, synlighet

• Flera pekar på behovet av extern kompetens inom området, de har inte kapacitet att 
fixa detta själva. Goda exempel är viktiga att lyfta

• Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter framåt, virtuell inkubatorsprocess
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Erfarenheter från andra regioner

• Ofta börjat som projekt

• Regionala bolag, brett ägarskap eller enbart regionen, ofta de större kommunerna

• Finns ofta noder eller samverkansplatser på fler platser i länet

• Bygger på bred och nära samverkan, systemets olika delar jobbar tillsammans

• Viktigt att skapa ett större inflöde

• Tillgång till affärsrådgivning/extern kompetens är viktig, dela på gemensamma 
resurser
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Förslag: Systemet måste hänga ihop

”Nyföretagarrådgivning” på Kvalificerad process enl Vinnova modell

bred front

Idag utförs steg 1 av olika aktörer; Nyföretagarcentrum (södra länet), Atrinova (mellersta länet), 
Västervik Framåt och någon ytterligare kommun i egen regi.

För att säkerställa inflöde och samverkan behöver båda delarna finnas med i modellen som 
erbjuds via regionen

Skanning & grundläggande 
företagsrådgivning

Inkubatorsprocessurval
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Förslag till långsiktigt upplägg

Steg 1

• Region Kalmar län upphandlar (via prekvalificering) en regional inkubatorsprocess 
i 3 år som erbjuds hela länet.

• Erbjuda delfinansiering även av kommunernas nyföretagarrådgivning för att skapa 
ett mer strukturerat inflöde.

• På detta sätt skapas gemensam kunskapsuppbyggnad i systemet för tätare 
samverkan och gemensamt nyttjande av tillgängliga resurser.

Steg 2

• Region Kalmar län undersöker vidare/bildar ett nytt bolag som därefter 
tillhandahåller den regionala inkubatorsprocessen som arbetats upp under steg 1.

• Bolaget kan med fördel ägas gemensamt med ex kommunerna och 
Linneuniversitetet


