
Innovation Pite

Svar på frågor från Innovation Pites finansiärer:

Är den problembild som låg till grund för uppstarten av Innovation Pite fortfarande aktuell? 

Behoven av gränsöverskridande möten, mera kunskap och spaning på framtiden är nog till 
och med större idag än 1997.
När det gäller mänskliga relationer och samarbete är utmaningarna alltid desamma – att lita på 
varandra, att lyssna på varandra, att göra saker tillsammans och att öka kunskapen. Om man 
går till de yttre förutsättningarna kan man konstatera att väldigt mycket händer på 20 år. 
Utmaningarna vi står inför nu handlar mycket om det digitaliserade samhället. Alla 
verksamheter berörs. 

I vilken grad har Innovation Pite bidragit till att lösa identifierade utmaningar?
Förutom de nätverk som skapats och de nätverk Innovation Pite engagerat sig i har ett antal 
initiativ lett till en bra utveckling för Piteå och regionen. ( Se Innovation Pite 20 år). 

Finns det ett fortsatt behov av Innovation Pite eller har andra aktörer/organisationer 
medfört att behovet av Innovation Pite minskat? 

Behovet av gränsöverskridande samarbete och kunskapsbyggande i Piteå är mycket större 
idag än 1997. Trots att många anammat tankarna så behövs det fortfarande någon som 
verkligen kan röra sig fritt över gränserna.
Fakta och kunskap blir allt viktigare för att utveckla ett bra samhälle .  Förutom en nära dialog 
med finansiärerna kommer Innovation Pite de kommande åren att samarbeta nära med 
exempelvis LTU Piteå och Piteå Science Park, liksom SNS och IVA.
Innovation Pite har sedan starten 1997 hunnit bygga upp ett starkt nätverk med ett ovanligt 
stort engagemang.
Genom en rad initiativ som sedan överlämnats till andra aktörer har Innovation Pite bidragit 
till att lösa identifierade utmaningar. ( Se även Innovation Pite 20 år sist i dokumentet)
Om nya aktörer finns hur skall Innovation Pite´s erfarenhet och arbetssätt 
implementeras hos dessa? 
Innovation Pite har som ledande princip att initiativ som tas på sikt ska gå över till andra 
aktörer för att driva vidare. Exemplen på detta är många, det senaste Biobase. 

Beskriv hur Innovation Pite´s framtid kan se ut. Vilken inriktning, organisation och 
kompetens behövs för en framtida utveckling av stiftelsens verksamhet? 
Fokus kommer att ligga på kunskapsspridning och funktionen som tankesmedja. Under 2018 
utreder vi hur den administrativa funktionen inklusive vd-rollen ska formas för framtiden. 
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Innovation Pite (IS Pite) 20 år.
Start 1997.

Några noteringar från historien.

1998 IS Pite och Pite havsbad arrangerade Norrbottens första näringslivsgala. Sedan var vi 
med i många år i olika konstellationer till dess att Piteå kommun tog över galan. 

1999 InternetBay, Robert Bergman, IS Pite var Internetbays första projektledare då vi såg att 
det var viktigt även för Piteå. Genom åren har vi jobbat mycket tillsammans med aktörer från 
Luleå.
Kraftsamling Piteå och det Stora Tårtkalaset. Ett 30-tal personer (från näringslivet) beväpnade 
med tårtor besökte över 100 företag under två dagar. Enormt uppskattat

2000 Tillväxtkonferens med Nutek, 750 deltagare. Totalt genomfördes tre stora 
tillväxtkonferenser under sju år i Piteå.

2001. Acusticumdagarna. Under ett antal år var vi med och planerade, genomförde och följde 
upp olika former av Acusticumdagar. Mest minnesvärd, Acusticumdagen med Anna Lind.

2002. Kulturdagen på Acusticum var den stora händelsen detta år med över 100 deltagare från 
hela landet. Alla de stora kulturinstitutionerna var med.

2003 Samtal för Framtiden. I samarbete med Sparbanken och fem kommuner. Pågick i fem år.

2004 The three mill visit. Journalister och investerare. Tillsammans med SCAMunksund, 
SSAB och Boliden.

2005 Den 23 april invigdes svarlutsförgasaren. IS Pite hade huvudansvaret för programmet 
den dagen och efteråt satte planeringen igång med vad som mer kunde göras. Ett intensivt 
programarbete med många aktörer satte igång under ledning av Innovation Pite.

2006 Vardagsrummet. Behovet av mötesplats aktualiserades av näringslivets 
intresseorganisationer och i samarbete med kommunen gjordes en del utredningar. Det slutade 
med att IS Pite gavs mandat att utveckla Vardagsrummet i Piteå. Den gränsöverskridande 
mötesplatsen med egen identitet.

2007 Det 1:a Solander Symposium arrangerades av IS Pite i samarbete med Nolia . Nu 
formades också tankarna kring Solander Science Park.

2008. Med Piteå kommun som ägare startades Solander Science Park som  EU-projekt som i 
huvudsak var ett EU-projekt som ägdes av Piteå kommun. IS Pite var med och utvecklades 
verksamheten under sex år med huvudansvar för kommunikation och Solander Symposium. 

2009. Solander Symposium fick detta år status som en del av Sveriges program som 
ordförande för EU. Ett resultat av 
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2010.Invigning av DME-anläggningen med tillhörande seminarium. 
2011.Solander Symposium omvandlas till V46 med utökat innehåll. Innehåller även 
seminarier om vindkraft och besök på plats.

2012. Piteå400.Det första initiativet till att ”göra mer” av Piteå400 formulerades och sedan 
gjordes ett antal insatser (bla fem filmer på temat Piteå med LTU-studenter) för framtiden. 
Framför allt från näringslivet efterfrågades dock Piteå kommuns egna engagemang.

2013 Lindbäckstadion Vision 2017. Vid en lunch formades Visionen och nu startades en 
förstudie med Robert Bergman som projektledare och Erik Lindbäck som ordförande som var 
klar sista juni 2014.Resten är som man säger historia.

2014 Första upplagan av Lightathlon genomförs på Lindbäcksstadion med en grupp på 10 
personer. Löpning, cykling och rullskidåkning var de tre grenarna.

2015. Innovation Pite börjar samarbeta med Vetenskap&Allmänhet och håller den första 
ForskarFredag i Piteå sista fredag i september. Sedan har de blivit ForskarFredag och Science 
Cafe tre år på raken.

2016. Robert Bergman valdes in i SNS som ordförande för Piteå/Skellefteå. Ett uppdrag som 
passade mycket väl in i Innovation Pites verksamhet.
Efter att i många år fört fram det faktum att Piteå är The Forestry Capital of Europa kom EUs 
beslut om satsning på Cicular Economy och Sveriges tillägg Biobaserad Ekonomi kontaktade 
vi regeringen och kom överens om att genomföra en gemensam konferens.

2017 Med Piteå Science Park som plattform blev det BIOBASE 22-23 november i 
år.ForskarFredag, Science cafe, Rundare TestSverige, Snöakademin och Lindbäcksstadion, 
Vardagsrummet var alla exempel på aktiviteter under året. 


