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Vill du vara med och skapa ett mer hållbart liv?Vill du vara med och skapa ett mer hållbart liv?

Välkomna till dagens Walk‐in Talk!

Det öppna Skåne 2030



‐ en mötesplats för Alnarps studenter

Agenda
12.00‐12.10 Baguetter och dricka
12.10‐12.15 Kort intro om tävlingen, SLU/ Grethe Lindhe, Jenny 
Kölfors, Malmö Stad
12.15‐ 12.35 Sarah Ellström Region Skåne, Skånes regionala 
utvecklingsstrategi
12.35‐12.50 SLU Holding, inspirations case
12.50‐13.00 Intresseanmälan

Dagens Walk‐in Talk finansieras med hjälp av Partnerskap Alnarp
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Viktiga datum!

5 november kl 12-13 – Walk in Talk med Region Skåne och SLU Holding som inspirerar och 

berättar mer om Det öppna Skåne, hur du tävlar och vilket stöd som finns att få på vägen. Anmäl 

dig till kristina.santen@slu.se för att få en luncbaguette och dricka. Välkomna till en november Walk 

in Talk i Alnarpsgårdens foajé!

10 februari – Sista datum för att anmäla att ni vill vara med och tävla och ställa ut era idéer. 

Kontakta: kristina.santen@slu.se

24 april – Deadline för inlämning av ert bidrag.

20-21 maj Ställ ut och tävla med er idé på InnoCarnival på Malmö Live.

Frågor om tävlingen? Kontakta Tintin Santén, kristina.santen@slu.se , tel 0730 20 90 88
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Hur tävlar jag?

Du kan tävla själv eller tillsammans med andra studenter. Bidraget ska innehålla en beskrivning av 

innovationen, hur den ska genomföras eller fungerar, ett resonemang kring idéns positiva effekter 

och hur den kan kopplas till någon av samhällsutmaningarna i Det öppna Skåne, sett utifrån ett 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Utgå gärna från frågorna ”Vad, Hur och Varför”.

Bidraget kan lämnas in i form av text, ljud, bild, film eller en modell. Det viktigaste är att du 

motiverar hur just din innovation kan bidra till ett öppet och hållbart Skåne 2030 eller lösa en 

samhällsutmaning. Anmäl ditt intresse att medverka redan nu och få mer information om tävlingen 

och hämta ut ditt exemplar av Det öppna Skåne: Kristina.santen@slu.se
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Hur tävlar jag?

Kriterier
Bidragen bedöms utifrån hur väl de uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

Är förslaget nyskapande?
Främjar förslaget utveckling av nya metoder eller tillvägagångssätt?
Kan förslaget tydligt kopplas till något eller några av de för tävlingen utsedda temaområden 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet?
Kan förslaget kopplas till Region Skånes mål om det öppna Skåne 2030?

Juryn väljer ut de 10 främsta bidragen som presenteras på innovationskarnevalen 20-21 maj. Mot 
slutet av karnevalen koras de vinnande bidragen. 
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Vinnare InnoCarnival
Skåne 2014
• Chip på förpackning för att minska matsvinn
• Dataspel som aktiverar äldre och stimulerar

kognitiv förmåga
• Ekologiska smycken



"We share a common vision of the vital role
of sustainable development to our community 
and future generations“ 
Hong Kong, China‐Malmö, Sweden "Sustainability Charter"



Syfte

Syfte
Bidra till en hållbar utveckling i Skåne genom att 
stärka ungas engagemang och innovationskraft

Synliggöra ungas visioner om en hållbar framtid 
och konkreta lösningar för att nå dit

Stötta dem som vill ta sin idé ett steg vidare

Främja innovationsklimatet i linje med den 
regionala utvecklingsstrategin för 2030:
”Det öppna Skåne”.



Projektägare och partners



Malmö Live 20‐21 maj 
2016
• Gratis och öppet för alla
• Utställningar, prisutdelning,

Innothon, rundabordsamtal,
uppträden mm



Malmö Live 20‐21 maj 
2016
• Presentation internationellt studentsamarbete
• Food Safety (including clean water),  Energy



Vad innebär det att tävla?

Ditt bidrag ska ställas ut på
innovationskarnevalen
(OBS! 50 platser, först till kvarn)

Alla studenter, oavsett studie‐
inriktning är välkomna att delta

En välrenommerad jury väljer
ut de 10 främsta bidragen:

• Kerstin Åkerwall, Miljödirektör i Malmö
• Erik Fälth, Hållbar stadsutv., SLU
• Julia Arvidsson, Sustainergies
• Magnus Johansson, Lektor, Mah
• Linus Wibe, Innovationsdirektör, LU

innocarnivalskane.se/studenter

5 studenter vinner en studieresa till…





Viktiga datum!

• Anmäl dig till tävlingen senast 10 februari

• Skicka in ditt tävlingsbidrag senast 24 april

Registrera i bokningssystem på webben

Mer information om tävlingen?
www.innocarnivalskane.se/studenter

grethe.lindhe@malmo.se
jenny.kolfors@malmo.se





• Lagkrav, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län 
- samlad strategi för ett läns regionala tillväxtarbete
- ange mål, inriktningar och prioriteringar
- ligga till grund för andra program och insatser – i Region 

Skåne, i statliga myndigheter och i Skånes kommuner 
- samråd bör ske med näringsliv och idéburna organisationer

• Gemensamma prioriteringar!
- överens om mål för Skånes framtid och utveckling
- överens om Skånes utmaningar och möjligheter
- guide vid prioriteringar, val av investeringar, insatser

Varför en regional utvecklingsstrategi för 
Skåne 2030? 



”Skånes universitet och högskolor bidrar i hög grad till utvecklingen 
av framtidens Skåne – med framtidens medarbetare och kreativa 

konkreta lösningar på aktuella samhällsutmaningar”
– Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Mål med InnoCarnival: 

Få in så många idéer och lösningar som möjligt på Skånes 
viktigaste utmaningar så att vi kan nå målbilden om Det öppna 
Skåne 2030

Skåne utvecklas varje dag!



• Vem? 
• Varför? 

Varför en vision för Skåne 2030? 



Skåne om 15 år… 
Ser ut? 

Smakar? 

Låter? 

Känns? 

Upplevs? 



Det motsägelsefulla Skåne… 



• Stark befolkningstillväxt – men ojämnt fördelat
• Vad kan små kommuner göra för att locka folk att flytta dit? 
• Hur kan tillväxtmotorerna i väst dra nytta av resten av Skåne för att lösa 

bostadsproblematik och sprida befolkningstillväxten?
• Befolkningsökningen är främst invandrade, hur integreras de på bästa sätt?

• Ökad pendling och rörlighet – men en tudelad arbetsmarknad
• Hur kan man binda samman Skåne till en arbetsmarknadsregion? 
• Hur når man målet om ett rundare Skåne – utan sämre miljö? 

Styrkor och utmaningar 



Styrkor och utmaningar 

• Stor andel högutbildade – men ökande andel utan 
gymnasiebehörighet

• Måste alla vara högutbildade? 
• Hur kan vi aktivt koppla ihop skola-arbetsliv?
• Hur kan vi få fler företag att engagera sig för praktik/lärlingsplatser? 

• Stark sysselsättningstillväxt – men lägst sysselsättningsgrad
• Vi behöver skapa fler arbetstillfällen, men inom vad? 
• Hur kan vi möjliggöra så att fler vill starta och driva företag? 



Styrkor och utmaningar 

• En kulturell smältdegel – men dålig matchning på 
arbetsmarknaden

• Hur kan Arbetsförmedlingen bli mer aktiv och jobba med uppsökande 
verksamhet? 

• Hur kan man snabba på processerna så att flyktingar kan komma ut i 
arbetslivet? 

• Efterfrågan på arbetskraft stor – men för många saknar ett arbete
• Hur kan vi få en större bredd med både låg- och högkvalificerade yrken? 
• Finns det viktiga samhällsuppgifter som inte utförs av någon idag, där man kan 

skapa en arbetsmarknad – som är socialt hållbar?



Styrkor och utmaningar 

• Många nya företag – men låg tillväxt och export
• Hur skulle du få ett företag i den gröna näringen att växa och anställa?
• Hur hade du marknadsfört dina produkter och skapat efterfrågan internationellt? 

• Stark innovationskraft – men stora företag läggs ner eller flyttar
• Hur kan Skåne locka hit investeringar? 
• ESS och MAXIV – hur drar vi nytta av samhällseffekterna?



Styrkor och utmaningar 

• Skåne har flest landskapstyper och mest bördiga jordbruksmarker i 
Sverige, men lägst andel allemansrättslig mark 

• Hur kan man öka bostadsbyggandet och samtidig spara på Skånes 
högklassiga jordbruksmark?

• Hur kan människor komma närmare naturen – utan att det leder till ökade 
transporter och miljöutsläpp? 

• Skåne svarar för ca hälften av Sveriges livsmedelsproduktion, 
samtidigt som vi har lägst andel ekologiskt odlad areal 

• Bra eller dåligt? 
• Bonderobotar?
• Hur kan man få ett mer hållbart jordbruk? 

• Skåningarna blir friskare – men många mår sämre
• Exempel Malmö – Skiljer 4,5 år för kvinnor och 5,5 år för män mellan olika 

stadsdelar i medellivslängd 
• Vad kan man göra för att minska omotiverade hälsoskillnader? 



Hur når vi det öppna Skåne 2030?? 

• Miljömässigt hållbart
• Ekonomiskt hållbart
• Socialt hållbart

• Läs mer på : www.skane2030.se
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SLU Holding AB ‐ idégenerering

• Carl Johnson
• Lotta Axelsson



Commuting
Malmö – Lomma, 

E6



Digitalization



Residual waste
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Vad händer nu?
Intresseanmälan öppnas, anmäler här eller senare digitalt

Vad händer sen?
Workshop med SLU Holding för intresserade, inför bindande 
anmälan 10 februari
Workshop med SLU Holding inför Deadline 24 april


