Case 1: Innovationer inom cirkulär ekonomi
Dagens linjära ekonomiska modell som går ut på att utvinna råvaror från jorden, tillverka produkter,
använda dem och sedan slänga dem är ohållbar. Den orsakar brist på naturresurser och hög
belastning på jordens ekosystem. Allt fler beslutsfattare, företag och medborgare förstår nu att den
linjära ekonomiska modellen måste ändras. Ett sätt kan vara att övergå till en cirkulär ekonomi.
En cirkulär ekonomi innebär att resurserna behålls i samhällets kretslopp och att avfall i princip inte
uppstår. Det leder till en effektiv användning, återanvändning och återvinning av produkter och
material. Vilket innebär en mycket lägre belastning på jordens ekosystem. Delningsekonomi är en del
av cirkulär ekonomi som innebär att hyra, dela eller låna saker istället för att själv äga dem.
Ett utav områdena som Sveriges regering föreslår att vi nationellt ska fokusera på för att bidra till
FN:s globala mål, är cirkulär ekonomi. Området berör flera av målen. Det finns även många mål inom
Skånes regionala utvecklingsstrategi som fokuserar på hållbar tillväxt och en cirkulär ekonomi.
Har du som ung i Skåne innovationer inom cirkulär ekonomi eller delningsekonomi? Tänk fritt! Det
kan exempelvis vara innovationer för att göra din stad, kommun eller region mer cirkulär, design av
produkter/tjänster samt cirkulära affärsmodeller.
Din innovation ska rymmas inom dessa kriterier:
•
•
•

Inget avfall ska uppstå
Inget fossilt bränsle ska användas
Förnyelsebara råvaror får användas samt ändliga som redan finns i systemet.

Om du utvecklar en realiserbar idé inom cirkulär ekonomi får du möjlighet att presentera den i något
av följande sammanhang:
•
•
•
•

För aktuell avdelning inom Region Skåne
För företag vars verksamhet relaterar till innovationen
Under Skåne Innovation Week i maj 2018
Kontakter för att få möjlighet att utveckla innovationen vidare

Det är enkelt att hitta material på nätet om cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Här kommer
några förslag:
•
•
•
•

Film om cirkulär ekonomi – på engelska
Lektionsupplägg om cirkulär ekonomi – på engelska
Lektionsupplägg om cirkulär ekonomi – på engelska
Fyra små filmer om cirkulär ekonomi – på svenska

Inspiration till tjänster och produkter som ryms inom den cirkulära ekonomin:
Miljövänliga förkläden av socker inom Region Skåne
Houdinis miljövänliga kläder
Biologisk nedbrytbar färg
Alger för att tillverka mat och bränsle
Interiör av Mossa
Uthyrning av kläder

Leksaksbytesaktiviteter
Uthyrning av bostäder

Om Region Skåne
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och
hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och
klimatfrågor i Skåne.
Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka
politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne.
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Anna Normann, anna.normann@skane.se, tel 040-675 32 46

Case 2 : Innovationer som utvecklar den svenska demokratin
Den svenska demokratin behöver utvecklas. Många människor upplever ett stort avstånd till politiken
och känner sig inte alls delaktiga i demokratin visar bland annat Region Skånes Skåneenkät. En stor
grupp unga anser att diktatur är ett bra sätt att styra samhället. Politiska ledare runt om i världen har
börjat avveckla demokratin. Partier som är populistiska och förespråkar ett auktoritärt styre har fått
fler röster i många demokratiska länder.
En effekt av en avvecklad demokrati är att alla människor inte längre har samma värde utan det blir
okej att peka ut olika grupper och påstå att de har ett lägre värde än andra grupper. En annan effekt
är att du inte får säga vad du vill och att media inte fritt får rapportera om olika händelser.
Ett socialt företag är en bra organisationsform för demokratiinnovationer. För sociala företag är
målet att skapa social nytta för individen och samhället. De kan vara verksamma inom många olika
områden och organiseras i olika företagsformer och drivas av enskilda, grupper eller ideella
föreningar. Gemensamt är att det finns ett samhällsentreprenörskap som bidrar till nyskapande
lösningar på samhällsutmaningar, drivs av att skapa resultat och vinst för samhället samt har en
affärsmodell som gör företaget livskraftigt. En utmaning är att komma på hur ett ”demokratiföretag”
ska överleva ekonomiskt.
Har du som ung i Skåne idéer som bidrar till att utveckla den svenska demokratin? Ta ut svängarna!
Det kan vara tankar om hur demokrati lärs ut i skolan eller hur fler kan lockas att delta när det är
dags att rösta för första gången. Det kan också vara innovationer som gör det lättare att delta i
demokratin när som helst mellan valen vart fjärde år.
Din innovation ska rymmas inom dessa kriterier:
•
•

Din innovation ska vara gratis för vanliga människor att använda
Din innovation ska utveckla och stärka den svenska demokratin

Om du utvecklar en realiserbar idé med inriktning demokratiutveckling får du möjlighet att
presentera den i något av följande sammanhang:
•
•
•
•

För aktuell avdelning/politisk nämnd inom Region Skåne
För företag vars verksamhet relaterar till innovationen
Under Skåne Innovation Week i maj 2018
Kontakter för att få möjlighet att utveckla innovationen vidare

Det är enkelt att hitta material på nätet om sociala innovationer och demokratiutveckling. Här
kommer några förslag.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Läs sammanfattning av Demokratiutredningen
Tillståndet i demokratin - undersökning från studieförbunden
Se kortfilm om att gå och rösta
Kika närmare på några svenska sociala innovationer
Tunatazama - App som synliggör samhällsproblem
En organisation som stödjer lokalbefolkning med teknik
Kolla in exempel på "participatory budgeting" globalt
Ett engelskt teknikorienterat initiativ
Ladda ned appen ”digital democracy” som exempel

Om Region Skåne
Region Skåne är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne med ansvar för vård och
hälsa, kollektivtrafik, utveckling av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering och miljö- och
klimatfrågor i Skåne. Som politisk organisation förvaltar och utvecklar Region Skåne den skånska
demokratin bland annat genom medborgardialog med hjälp av webbpanel, dialoggrupper och att
söka upp människor på olika håll i samhället.
Region Skåne arbetar på uppdrag från medborgarna. Du som bor i Skåne väljer vart fjärde år vilka
politiska partier som får makten att besluta om inriktning och utveckling för Region Skåne.
Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Johan Lidmark, johan.lidmark@skane.se, tel 044-309 30 62

