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Det händer mycket i Östergötland:
• Projekt kring industriell och urban symbios: 

– Händelö Eco Industrial Park
– Cirkulär ekonomi genom industriell samverkan

• Färdigt projektförslag om att stödja pappersindustrin i 
omhändertagandet av deras restströmmar

• Initiativ i Motala att skapa samverkan kring plast kopplat till 
Platskretsen

• Tekniska Verken i Linköping (biogasproduktionen)
• Sveriges tyngsta forskning inom området sker på Linköpings 

universitet

Bakgrund
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Hur skapar 
vi en bra 
struktur
för detta?
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• Att bygga en struktur (miljö) som kan utgöra ett långsiktigt stöd i 
utvecklingen av industriell symbios i länet (nätverk, omvärldsbevakning, 
samverkan och samordning).

• Att bygga kapacitet hos enskilda företag, främjarsystemet, kommuner etc. 
som kan ligga till grund för etablering av symbiotiska samarbeten, övrig 
näringslivsutveckling, innovation och symbiotiskfrämjande fysisk planering 
(seminarier, framtagande av digitala verktyg, utveckla informationsbank, 
spridning av aktuell forskning).

• Att bygga upp en expertfunktion som kan bedriva rådgivning till enskilda 
företag och näringslivsfrämjare (”En dörr in”; grundläggande rådgivning, 
hänvisa till andra aktörer inom affärsutvecklings- och 
innovationsstödssystemet), uppbyggnad av databas kring olika strömmar, 
stöd i etableringsfrågor.

Med målet att bidra till ett hållbart och lönsamt näringsliv i Östergötland.

Övergripande innehåll och 
funktion (exempel)
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• Tillverkande industri
• Företag som kan nyttja industrins/samhällsfunktioners 

restströmmar
• Företag som stödjer att processer och samverkan kan 

uppstå (ex. innovationer)
• Främjarsystemet (ex. Almi, kommunernas näringslivskontor, 

science parks, inkubatorer, nyföretagarcentrum)

Målgrupp
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• Förstudie Q1-Q3 2020 (Cleantech Östergötland); översätta 
färdplanen i en östgötsk kontext

• Genomförandeprojekt 2022-2024 (eller längre om 
finansieringsprogrammet tillåter)

• Medlemsfinansierad organisation på sikt

Väg framåt
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Mentifrågor:

1. Vilka funktioner tycker du att ett regionalt resurscentrum 
bör ha för att bidra till ett hållbart och lönsamt näringsliv i 
Östergötland?

2. Vilken nytta ser du att din organisation/företag skulle 
kunna ha av ett regionalt resurscentrum?

www.menti.com, 5434487

Vilka behov/nytta ser ni med 
ett regionalt resurscentrum?
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http://www.menti.com/
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