
Att vara styrman 
  

Ledning av klusterinitiativ och  
regionala samhandlingsprocesser 

Träningsprogram för Reglab – 2012-06-14--15 
 

Sammanställning av arbetsuppgifter  
till nästa kurstillfälle  



Vad tar jag med mig hem från Glava och hur tillämpar jag 
det i mitt kluster? 
 
Exempelvis: 
- Mobilisering av nyckelpersoner/aktörer 
- Vision (formulera/omformulera) 
- Low Hanging Fruits (vad, när, hur) 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



Clean Tech Östergötland, Östergötland: 
 
120 medlemmar inom ett brett område, måste jobba med: 
 
- riktade insatser inom klustrets olika affärsområden 
- riktad information till olika områden 
- läsa av behov inom respektive affärsområden 
 
Komma igång med detta till september 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



Vreta kluster, Östergötland 
 
- ta fram styrdokument för processledning, styrgrupp etc 
  
- ha workshop kring vision etc med aktörerna 
  
- aktivera nätverket, Agro Öst, forma bredare projektgrupp 
 
 
 
 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



Samkraft, Sörmland och Västermanland 
 
Nu enbart arbete med Västerås och Eskilstuna kommuner.  
Målet nu är att få men få med övriga kommuner i Västmanland 
och Sörmland: 
 
- Se över visionen  
 
- Utforma erbjudande även för små kommuner 
  
- Bli bättre på att använda styrelsen 
 
- Skall göra presentation för styrelsen kring detta i29 september 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



 
Västerås Science Park, Västmanland 
 
- Klargöra vem som skall göra vad i länet och vilket som 
vårt uppdrag och roll 
 
- Arbeta med vår vision utifrån regional rollfördelning  
 
 
 
 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



 
Skogstekniska klustret, Västerbotten  
 
Inleda dialog i processledning (VD) för att: 
 
- Se över visionen, ev omformulera denna  
 
- Se över och tydliggöra roller 
 
Använda företagsdialoger för att få bild av företagens drivkrafter 
 
 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



Dala Sports Academy, Dalarna 
 
- Förankra vision (möte på måndag) 
 
- Lägg fast handlingsplan och budget för aktiviteter (low 
 hanging fruits) 

 
- Bjud in och ha dialog med aktörerna  
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



GävleDala Design Lab, Dalarna, Gävleborg 
 
- Identifiera nyckelaktörer och få bild av deras drivkrafter 
 och förutsättningar med aktörerna 

 
- Samla till möte/workshop 
 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 



Boomtown, Dalarna 
 
 
- Dialog med styrgruppen för att klargöra förutsättningar 
 inleds med WS på onsdag 20.6 

 
- Få styrgruppen förstå förutsättningarna för utveckling av 
 klusterinitiativet och ge mandat till detta 

 
 
 

Vad göra till nästa gång 

 Reglab Klusterledarutbildning - Kontigo AB 2012.06.15 


