IDÉER FÖR STRUKTURFONDER 2021-2027
— möjligheter för en hållbar regional tillväxt
och utveckling i Stockholmsregionen

Idésamling för strukturfonder 2021–2027
Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län har i beslut vid sitt sammanträde
den 3 december 2020 prioriterat 41 förstudier med finansiering från Europeiska socialfonden
(ESF) och vid sitt sammanträde den 18 mars 2021 prioriterat 15 förstudier med finansiering
från Europeiska regionalfonden (ERUF). De 56 prioriterade förstudierna syftar till att förbereda möjliga strukturfondsprojekt med finansiering från socialfondsprogrammet ESF+ respektive regionalfondsprogrammet ERUF för programperioden 2021–2027.
Region Stockholm och strukturfondspartnerskapet har erbjudit ägarna till förstudier att
sprida och marknadsföra sina förstudier. Resultatet av detta erbjudande redovisas i denna
Idésamling för strukturfonder 2021–2027. 40 förstudier har valt att bidra till idésamlingen.
Denna idésamling har sammanställts november 2021 av Region Stockholm i samarbete med
strukturfondspartnerskapet och samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms
stad, Storsthlm, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och partnerskapets beredningsgrupp.

Förord
För att stärka Stockholms läns näringsliv, tillväxt och internationella
ställning i spåren av covid-19-pandemin behöver kompetensomställning ske inom flera branscher, elkraftförsörjningen säkras, utbyggnaden av bredband fullföljas, den internationella tillgängligheten stärkas och en hållbar bostadsförsörjning möjliggöras.
Dessa områden var angelägna även före pandemin och pandemin har
påverkat människors rörelse- och boendemönster med bland annat
ökat digitalt distansarbete och ett förändrat resande. Det intensifierar trender med bäring på digitalisering, transportsektor, kompetensförsörjning och bostadsmarknad.
Med kvarvarande medel från programperioden 2014–2020 har 56
förstudier prioriterats med stöd från europeiska regionalfonden
(ERUF) och europeiska socialfonden (ESF). Idéerna bakom dessa
förstudier ser vi som ett viktigt första steg i utvecklingen av innovativa strukturfondsprojekt för programperioden 2021–2027. Kommande strukturfondsprojekt ska ha EU:s långtidsbudget, partnerskapsöverenskommelsen och den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen RUFS 2050 som utgångspunkt. Strukturfondsprojekten kommer att bli en viktig investering i det regionala utvecklingsarbetet för en grön omställning och innovativ återhämtning efter
covid-19-pandemin.
Region Stockholm och Strukturfondspartnerskapet har i samverkan
med förvaltande myndigheter och regionala aktörer erbjudit möjligheten att samla förstudierna i denna Idésamling för strukturfonder
2021–2027.

Vi ser idésamlingen som en viktig insats för att skapa en överblick
över idéer för kommande strukturfondsprojekt som har arbetats med
under 2020–2021 av en mängd olika aktörer. Vi hoppas att denna
skrift kan bli en inspirationskälla för andra, men också en informationskanal för regionala aktörer att skapa kontakter med de som har
initierat en förstudie.
Som vi vet från förra programperioden kommer strukturfondsmedel
inte räcka till för att genomföra alla idéer och därför är det viktigt att
idéerna kan leva vidare och inspirera andra verksamheter och kommande projekt.
Vi vill tacka alla aktörer som under 2020–2021 med stort engagemang
har jobbat med sina förstudier och visat att det finns en innovativ
kraft i Stockholmsregionen som är viktigt för att Stockholmsregionen
framgångsrik kan återhämta sig efter covid-19-pandemin. Mångfalden
av idéer är en förutsättning för en positiv regional utveckling och tillväxt som bidrar till att vi kommer att uppnå vår regions vision att bli
Europas mest attraktiva storstadsregion.
Gustav Hemming

Charlotte Broberg

Tillväxt-, samhällsplanerings- och
skärgårdsregionråd

Ordförande
Strukturfondspartnerskapet

Innehållsförteckning

*)

Varje förstudieägare har gjort en bedömning om sin förstudies måluppfyllnad för
målen i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2050.
*)
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RUFS-mål 4: En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp
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RUFS-mål 1:
En tillgänglig region med god livsmiljö
År 2050 är Stockholmsregionen en rumsligt sammanhållen region med hög inomregional tillgänglighet, sammanlänkad med kringliggande län,
och ett nav för hela landet. Storstadsregionens
tätare miljöer tillsammans med den storstadsnära landsbygden ger möjlighet till en variation
av bostäder i alla regionens delar. Det finns goda
möjligheter till arbete och företagande. Den växande regionen har utvecklat olika kvaliteter genom att förtäta, digitalisera och koppla ihop verksamheter, bostäder och service. Boendemiljöerna
är attraktiva och invånarna har tillgång till parker
och mötesplatser, kollektivtrafik av hög kvalitet,
samt resurs- och energieffektiva lösningar. Transportsystemet är hållbart och effektivt och det är
enkelt och smidigt att resa med kapacitetsstark
kollektivtrafik, gång och cykel.

Offentliga rum och grönområden är inkluderande, säkra och utformade med särskild tanke på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. De tekniska försörjningssystemen förser boende och verksamheter med rent vatten, energi,
avlopps- och avfallshantering samt ballastmaterial. Cirkulära system omhändertar och återvinner
använda resurser. Invånare och besökare har god
tillgång till natur och kulturmiljöer i stadsmiljöer
såväl som på landsbygd och i skärgård. Den lokala grönstrukturen bidrar till berikande upplevelser,
ekosystemtjänster och till goda livsmiljöer. Miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer uppfylls och
bidrar till god hälsa med små skillnader både mellan könen och inomregionalt. Det finns ett högt
förtroende för samhällsservicen.

En tillgänglig region med god livsmiljö - idé 1/1

Den diskriminering och antiziganism som
präglat den nationella minoriteten romer har
skapat stora konsekvenser för romers inflytande,
deltagande och tillit till samhällets institutioner.
En fullföljd gymnasial utbildning är nyckel till den svenska
arbetsmarknaden och krävs ofta för en hållbar anställning. Det finns
dock skäl att tro att många romer saknar en sådan utbildning.
Syftet har varit att identifiera vilka hinder som finns för kortutbildade
romer i mötet med vuxenutbildningen samt belysa de behov som
uppstår.
Målgruppen för förstudien är kortutbildade romer som står långt
från arbetsmarknaden och definieras som personer utan fullföljd
gymnasial utbildning och som identifierar sig som rom.
Resultatet visar att hinder som framträder har sin grundorsak i den
historiska diskriminering samt dagens utsatthet som präglat
målgruppen och dess förutsättningar. Dessa kan härledas till både
socioekonomiska faktorer samt till antiziganism, diskriminering och
marginalisering. Utifrån dessa hinder framträder två huvudproblem;
att målgruppen i stor utsträckning inte påbörjar studier på
vuxenutbildningen samt att de inte fullföljer studierna.

Behov som framträder är bland annat
uppsök och tillitsskapande, vägledning,
information, motivation och stärkande
arbete, en trygg studieekonomi, kunskap om
målgruppen hos medarbetare och ett
korrekt bemötande, en trygg och
inkluderande skolmiljö samt ett anpassat och
kontinuerligt stöd och kursupplägg.
Målet med förstudien har varit att genom att belysa
målgruppens behov ge möjlighet att utveckla insatser som
formas efter dessa behov och på så sätt få fler att påbörja
och fullfölja gymnasiala studier. Det huvudsakliga målet är
att främja romsk inkludering.
Kontakt: Jennie Oukbir, arbetsmarknadsförvaltningen,
Stockholms stad, jennie.oukbir@stockholm.se

RUFS-mål 2:
En öppen, jämställd, jämlik
och inkluderande region
År 2050 är Stockholmsregionen öppen för olika
livsstilar och det finns möjligheter för alla att
vara delaktiga i samhället. Kvinnor och män
kan utvecklas utifrån sina olika förutsättningar.
I samhällsservicen bemöts alla likvärdigt och
den kommer alla till del. Regionen erbjuder en
bra start för alla barn och en möjlighet till ett
bra liv för alla människor, trygga uppväxtvillkor
och möjlighet till etablering i arbets- och samhällslivet. 		

Att leva i Stockholmsregionen innebär att alla,
oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga, har jämlika livsvillkor och likvärdiga möjligheter till inflytande och resurser. Alla invånares resurser och erfarenheter tas tillvara och
bidrar till regionens utveckling. Tilliten mellan människor är hög och sammanhållningen
stark. Regionen möjliggör interkulturella möten mellan människor från olika områden, med
olika bakgrund och livsstil.
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Det är bråttom om

ALLA ska med!

A N A L FA B E T E R S
VÄ G T I L L A R B E T E

I Sverige finns åter igen människor som är analfabeter eller har låg grad av litteracitet. Det
kräver systemförändringar på alla nivåer för att inkludera dem i arbetsliv, aktivitet och att känna
tillhörighet. Sverige måste rustas och leva upp till allas lika värde. Med de krav som finns idag
är vägen till anställningsbarhet för lång, kanske omöjlig. Det krävs samverkan och helhetsperspektiv. Det krävs troligen även lagförändringar.
MÅLGRUPP
MÅL
INTRESSENTER

personer som är analfabeter eller har låg grad av litteracitet
få målgruppen i arbete eller aktivitet
regering/riksdag, myndigheter, kommuner, vård, utbildningsanordnare,
organisationer i civilsamhälle

DETTA BEHÖVER UTVECKLAS
d Förändrad utbildning på SFI som varvas
med praktik. Ny kursplan.
d Arbetsmarknadsinsatser som är anpassade för målgruppen.
d Anpassad myndighetskommunikation för
inkludering.
d Stödorgan för arbetstagare och arbetsgivare för att underlätta etablering
på arbetsplats.

d Återinförsel av enklare arbeten.
d Mer anpassad och tillgänglig vård.
d Modell liknande daglig verksamhet som
d

bygger på språkutbildning, demokrati,
jämställdhet och hälsa.
Tillgång till Medborgarkontor och individuell stödperson i alla kommuner.

Ta gärna del av förstudien Analfabeters väg till arbete som är genomförd av Norrtälje Naturcentrum 2021.
Kontakt: Anna Westerlund anna@norrtaljenaturcentrum.se
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Skolgång och etablering på arbetsmarknaden bland familjehemsplacerade barn och unga

Idé
Att utforska och utveckla interventioner som kan förebygga utanförskap bland barn och unga som familjehems placeras eller är i risk
att familjehems placeras. Utgångpunkten är att barn som familjehems placeras har betydligt högre risk för sämre skolresultat, psykisk
ohälsa och långvarigt utanförskap. Detta innebär ett stort lidande för barnen men också betydande samhällskostnader. Kunskap på
området finns, det finns ett begränsat antal evidensbaserade interventioner men samtidigt finns mätverktyg för att kartlägga barns
behov och följa upp enskilda insatser. Vi söker därför samarbetspartners som är intresserade av att utforska området genom ett
tydligt missionsdrivet innovationsarbete för att över sektorsgränser pröva interventioner och arbetssätt som kan göra skillnad för
enskilda individer och samhället i stort.
Förstudien kan beställas från:
Ola Mattsson
ola.mattsson@rb.se
070-678 92 15
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Digitalt utanförskap
Exkluderad, analog, nyfiken och innanför

Risken med den digitala utvecklingen, vare sig
man utformar system, tjänster eller produkter,
är att människor inte får tillgång till viktiga
samhällstjänster.
”Många missgynnas i sina chanser att
etablera sig på arbetsmarknaden på grund
av låg digital kompetens.”
Risken finns att den digitala tekniken
utestänger grupper av människor som tidigare
har kunnat ta del av samhällsutbudet.

Förstudiens uppdrag är att kartlägga/analysera
hur Stockholms län 26 kommuner arbetar för att
förhindra digitalt utanförskap, dels för egen, dels
genom mellanregionalt samarbete.
Resultatet förväntas reda i vilka invånare som
faktiskt befinner sig i det digitalt utanförskap och
hur kommunen arbetar för att motverka att fler
hamnar i digitalt utanförskap
Den primära målgruppen är de invånare som
står utanför arbetsmarknaden och missgynnas att
nå den, på grund av låg digital kompetens.
Sekundära målgruppen är de anställda i
kommunen som saknar kunskap att bemöta
målgruppen för att motverka att fler hamnar i
digitalt utanförskap.

Kontakt:
David Norman
Storsthlm
david.norman
@storsthlm.se
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ESF-förstudien ”Hela Kedjan”

(Svenska ESF-rådet, dnr. 2020/07767)

UPPROP till Politiker, Arbetsförmedlingen, kommuner, Försäkringskassan, Samordningsförbund!
Långtidsarbetslöshet är ett stort samhällsproblem som omfattar upp till 200 000 personer. Huvudparten av dem blir inte hjälpta av
Arbetsförmedlingens matchningsprogram Kundval Rusta och Matcha. (KROM).
Blå Vägen är ett av Sveriges större arbetsintegrerande sociala företag (ASF) med lång erfarenhet av att vägleda långtidsarbetslösa till
arbete och egenförsörjning.
Blå Vägens evidensbaserade metodik Hela Kedjan (BIP-studien, Danska Vaeksthuset, 2019) förespråkar sammanhållna insatser efter
behov, med arbetsträning som bas. Metoden ger god progression för långtidsarbetslösa och andra.
Förstudien ”Hela Kedjan” visar hur social ekonomi och offentlig sektor kan samverka kring metoden. I nuläget hindras sociala
företag dock från att tillämpa Hela Kedjans metodik och strukturella hinder behöver därför lösas.
Blå Vägen fokuserar på resultat. Vi håller ut när andra ger upp. Vi vill få in fler långtidslediga i arbetslivet.
Erik Lindberg
e-post: erik.lindberg@blavagen.nu / tel.: 070-369 0087 / www.blavagen.nu
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Förstudien Helhetsgreppet
Idéburen sektors styrkor och behov i arbetet att stötta dem som står långt från arbetsmarknaden.
Idéburna organisationer utgör en viktig del av svensk arbetsmarknad för de personer som står längst från arbete. Såväl politiker som
medborgare uttrycker att man vill ha mer idéburet inom välfärden. Samtidigt innebär den nuvarande arbetsmarknadspolitiken att
det finns stora utmaningar för idéburna organisationer att verka och växa.
Syftet med förstudien Helhetsgreppet är att bidra med kunskap om idéburna aktörers bidrag på arbetsmarknadsområdet och att
identifiera vilka problem och behov som behöver adresseras. Att förbättra möjligheterna för organisationerna på detta område skulle
främst gynna individer som står långt från arbetsmarknaden - långtidssjukskrivna, personer med missbruksproblematik, unga vuxna
med funktionsvariationer och hemmasittare - för att nämna några. Förstudien har resulterat i en kartläggning av idéburna
verksamheters potential och utmaningar på arbetsmarknadsområdet. Den innehåller också förslag och projektidéer som skulle
göra skillnad för många.
De problem och behov som framkommit rör bland annat bristande kontinuitet och långsiktighet, konkurrensregler, samordning,
effektmätning och avsaknad av anpassade arbetsplatser – samtliga hinder är möjliga att utforska vidare inom genomförandeprojekt.
Förstudien visar även att det finns anledning att titta närmre på verksamheternas bidrag till den cirkulära ekonomin och hur man med
det som utgångspunkt kan stärka sektorns position på arbetsmarknadsområdet.
För att fortsätta utvecklingen söker Famna efter samarbete med exempelvis
kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa, samordningsförbund
eller andra aktörer i Stockholmsregionen. För ett gemensamt genomförandeprojekt
välkomnar vi också andra organisationer inom civilsamhället.
Kontakt: christine.funck@famna.org
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Ideellt engagemang är mer
Ideellt engagemang är mer än bara fritidssysslor. Ideellt engagemang är också möjligheten till nya nätverk, kompetenshöjning och
erfarenheter och en väg in på arbetsmarknaden. Det ger möjligheter till kompetensutveckling och nya erfarenheter i syfte att stärka
möjligheterna till anställning respektive vidgade karriärvägar.

Finnes: Drygt 800 000 ideellt engagerade inom Stockholms län.
Sökes:
1) Arbetsförmedlingar, A-kassor och Försäkringskassa som ser och förstår det ideella engagemangets nytta, kraft
och hälsofrämjande inverkan för den som söker inträde eller återinträde på den svenska arbetsmarknaden.
2) Modiga och kunniga arbetsgivare som ser och förstår vad ett ideellt engagemang bidrar med till
arbetsmarknaden, både för den som söker ett arbete och den som vill utvecklas i sitt arbete och som förstår det
ideella engagemangets roll i det livslånga lärandet.

Kontakt:
Christopher Andersson, Sakkunnig

christopher.andersson@socialforum.se

+46 72-201 92 72
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Digitala coacher på bibliotek
och kontaktcenter
Är ni en av kommunerna som vill ingå i projekt med oss?
Vi vill få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbete genom att utbilda digitala
coacher som kan erbjuda stöd och hjälp till kommuninnevånarna via bibliotek och
kontaktcenter.

Iris Hadars och Begripsams projektidé:
•
•
•
•
•
•
•

Ta fram konceptutbildning
Kvalitetssäkra med användartester
Anvisning via kommuner och arbetsförmedling
Bemanning via sociala företaget IRIS-kraften
Kontinuerligt stöd via IRIS-kraften
Stödet ska följa individen - ej tidsbegränsat.
Uthyrningen av personal övergår i anställning

Iris förstudie ”Kartläggning av stödbehov” visar behov av universellt
utformade stödinsatser där målgruppen är med och utformar stödet.
Hör av dig så bokar vi ett möte!
Evalena Habel
Tillgänglighetsansvig och affärsutvecklare
evalena.habel@irisgruppen.se
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5R

RÄTT PERSON
RÄTT INSATS
RÄTT TID
RÄTT AKTÖR
RÄTT KOSTNAD

KNUT har genomfört en förstudie med syfte att utforska vad som behövs för
att tidigt identifiera, uppmärksamma och synliggöra alla familjemedlemmars
behov, så att både kvinnor/män, flickor/pojkar och unga vuxna som lever i ett
ekonomiskt utsatta hushåll får bästa möjliga förutsättningar för att studera,
arbeta, utvecklas och leva sina liv utan att vara beroende av försörjningsstöd.
Faktorer som upplevs som hindrande för att komma vidare till egen försörjning
har undersökts i förstudien och tematiserats i fyra områden: individ/grupp,
verksamhet, struktur och arbetsgivare.
De flesta utmaningar är väl kända sedan lång tid. Arbetet inom ekonomiskt
bistånd och kommunala arbetsmarknadsenheter blir än mer komplext och
komplicerat med fler i långvarigt biståndsberoende och sviktande externa
samarbetsparters. Det normala är fortfarande stuprör och detaljstyrning, där
alla kan ha svårt att ge upp det organisationsspecifika för något som bidrar till
en större helhet.
Det kan vara lätt hänt att problematisera individer när systemen fallerar.
Ett konkret resultat av förstudien är en utbildningsinsats vad gäller att fråga om
våld och om barn/unga vuxna i ekonomisk utsatthet. Utbildningsdagen blir en
fördjupningsdag i den befintliga 3 dagars MIX- utbildningen – Att utreda med
Instrument X© och MI som KNUT redan idag genomför och som även erbjuds
andra kommuner som väljer att arbeta med Instrument X©.

KNUT är ett kommunal välfärdslabb och
ett partnerskap mellan sex kommuner med
syfte att utveckla och förbättra arbetet
inom försörjningsstöd och kommunala
arbetsmarknadsenheter.

instrumentx.se

HANINGE, NYNÄSHAMN, SALEM,
SUNDBYBERG, SÖDERTÄLJE OCH VÄRMDÖ.
EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden
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Så skapas
Livs-viktig
kompetens
Förstudien Livs-viktig kompetens ger
kunskap om vilka kompetensbehov som finns
inom livsmedelsförädlingen i Stockholms län.
Projektet ska ge underlag till bättre
kompetensmatchning mellan företagare och arbetstagare.
I Livs-viktig kompetens kartläggs var
kompetensbehoven finns hos länets livsmedelsförädlare.
Antalet livsmedelsförädlare har
fördubblats på tio år. Under motsvarande
tid har kompetensbehovet och efterfrågan
på kompetent arbetskraft vuxit. Samtidigt
finns ett stort antal arbetssökande, däribland långtidsarbetslösa, ungdomar och
nyanlända, som har svårt att få jobb.
I förstudien fördjupas kunskapen om vilka
aktörer i länet som arbetar med kompetensförsörjning inom livsmedelsförädlingen, hur de samverkar och vilka insatser

som pågår på arbetsmarknaden.
Därtill undersöks vilken typ av företag som har rekryteringsbehov, var bristyrkena finns och vilka efterfrågade utbildningar som saknas. Som ett led i att förstå
branschens kompetensförsörjningsbehov
analyseras också företagens socioekonomiska förutsättningar.
En målsättning är att förädlingsföretagare
lättare ska hitta rätt kompetens och arbetssökande enklare nå de jobb som finns.
Dessutom kan resultaten ge upphov till
nya samverkansformer, ökad regional samverkan och inspel till Kompetensarena

Stockholm – en dialog- och samverkansmodell för det strategiska arbetet med
kompetensförsörjning i länet.
Länsstyrelsen Stockholm genomför
projektet med bland andra Region Stockholm, Livsmedelsföretagen och Arbetsförmedlingen.
Kontakt: Sara Norman,
sara.norman@lansstyrelsen.se
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¤


¤¡¡
Vi vet att rasism på arbetsmarknaden förekommer i Sverige*. Med denna förstudie vet vi nu
HUR rasism sker. Forskningsrapporten ”Vita privilegier och diskriminering” visar hur
ojämlikheter baserade på etnicitet/hudfärg uppkommer och reproduceras i arbetslivet. En
central faktor i vidmakthållandet av rådande ojämlikhet är uppfattningen om att hudfärg
inte spelar någon roll för individens förutsättningar på arbetsmarknaden. Att gå från
färgblindhet till färgmedvetenhet är nödvändigt för att kunna göra den förflyttning som
krävs för att skapa en inkluderande arbetsmarknad där regionens kompetens tas till vara
och vi behåller vår plats som god tillväxtregion.
YÚ
Arbetsgivare i regionen behöver öka sin kunskap och sin förmåga till praktiskt arbete för inkludering sett till hudfärg/etnicitet.
Målsättningen är att arbetsgivare påbörjar ett arbete med aktiva åtgärder så som diskrimineringslagen föreskriver.
¤ǫ
Vi som påbörjat arbetet med förstudien är från myndigheter, kommun, region, fackförbund, samordningsförbund och civila
samhället. Vi ser att en fortsättning behövs med kompetensutveckling av offentliga och privata arbetsgivare, fackförbund,
företagshälsovård samt utbildningsanordnare.
ǫǣ
Katarina de Verdier, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
Katarina.deverdier@lansstyrelsen.se
010-223 12 85
*Se länsstyrelsens tidigare rapport ”Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden” från 2018
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SAMVERKAN FÖR ARBETE
FÖR VEM?
Vuxna med kort utbildningstid som går på grundläggande utbildning
(Komvux grundskolenivå, Folkhögskolans allmänna kurs grundskolenivå,
SFI eller Etableringskurs).
VARFÖR?
De grundläggande utbildningarna skapar inte alltid de önskvärda ingångarna
till arbetslivet. Kortutbildade vuxna personer med behov av extra stöd för att
komma ut i arbete, komma närmare ett arbete eller få en mer stabil position
på arbetsmarknaden behöver på ett mer individanpassat och medmänskligt
sätt få ta del av de möjligheter som lokalt föreningsliv och näringsliv kan
erbjuda. Föreningsliv och näringsliv kan på ett lokalt plan komplettera den
grundläggande utbildningen och utveckla en ny praktisk samverkansmodell för
att erbjuda nätverk, praktik, timanställningar och jobberfarenheter.
DET BEHÖVS LOKALA FUNGERANDE SAMVERKANSMETODER MED FOKUS PÅ INDIVIDERNA, FÖR ATT FLER SKA
KUNNA BIDRA TILL SAMHÄLLSLIVET OCH ARBETSLIVET MED SINA KUNSKAPER OCH KOMPETENSER!
I N T R E S S E N T E R : Utbildningsanordnare-lokalt föreningsliv och näringsliv-kommunen-Arbetsförmedlingen
EFFEKTER?
Att studera och samtidigt få göra praktisk nytta i lokalsamhället leder till
utökade personliga nätverk, ett större föreningsengagemang, fler referenser
och jobberfarenheter, mer språkträning för utlandsfödda, fler vägar till jobb,
bättre lokal kompetensförsörjning för näringslivet, ett starkare och mer
inkluderande lokalsamhälle. En super-lokal samverkansmodell anpassad efter
lokala förutsättningar och aktörer som civilsamhället ”äger” skulle kunna
innebära stor flexibilitet och en utveckling av arbetsmarknadens sätt att
fungera.
Nyfiken? Kontakta Sarah.Thorsaeus@coompanion.se
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PRESENTATION ESF-RÅDET 2021

Sexuella trakasserier
i arbetslivet
Sexuella trakasserier är ett omfattande problem inom
svenskt arbetsliv och det förekommer i alla branscher. Konsekvenserna för de som utsätts är allvarliga, men också konsekvenserna för jämställdhet,
mångfald och trygg arbetsmiljö.
Vår förstudie visar att alltför lite görs för att förebygga
sexuella trakasserier, trots att det finns intressanta
metoder på andra arenor.
Vi vill se en kraftsamling för att förebygga sexuella trakasserier i arbetslivet.
Organisationen MÄN har lång erfarenhet av att främja
jämställdhet och förebygga våld och trakasserier. Vi arbetar särskilt med att förändra normer för manlighet och att
engagera många i det förebyggande arbetet genom att
främja aktivt åskådarskap.
Vi letar samarbetspartners för att tillsammans utveckla
konkreta metoder för att förebygga sexuella trakasserier
på arbetsplatser. Vi samverkar gärna med arbetsgivare,
fackförbund och myndigheter och letar särskilt efter
arbetsplatser som vill fungera som testlab för utvecklingen
av förebyggande metoder.

KONTAKT
Anna Lindqvist,
verksamhetschef
Mejl: anna.lindqvist@mfj.se
Webb: www.män.se
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Förstudie till en social investeringsfond

V

Små o medelstora företag som inte enbart drivs av vinstsyfte saknas hos de aktörer
som har i uppdrag att främja företags tillväxt i region Stockholm. Det vill vi ändra på.

år förstudie har påvisat bristen på företagsfrämjande insatser på likvärdiga
villkor, framför allt till organisationer som driver sin näringsverksamhet i
juridiska former som ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och
sociala företag. Både vår egen studie och akademisk forskning påtalar den i stort sett
totala bristen i Sverige av finansieringsmöjligheter som syftar till att finansiera sociala
resultat i kombination med ekonomisk tillväxt. Dessa organisationer är viktiga för
visionen om en konkurrenskraftig region och arbete för alla, eftersom de erbjuder
högkvalitativa tjänster inom social omsorg, vård, tryggare boendemiljöer - eller
tränar grupper av arbetstagare som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.
Insatsen behövs för att öka jämlikheten inom företagsrådgivning och
kapitalförsörjning så att det även kommer socialt inriktade aktörer till godo, oavsett
företagsform.
I vår förstudie samarbetade vi bland annat med FAMNA, paraplyorganisation för
idéburen välfärd, Reach for Change, Ashoka Nordic och Mikrofonden. För att starta ett
genomförandeprojekt behövs offentlig finansiering som stödjer ambitionen att skapa
en social kreditmarknad. Med vår erfarenhet från att etablera en liknande fond i
England, så finns det finns goda förutsättningar att mobilisera privata resurser för att
få hävstångseffekt på de offentliga medlen i ett genomförandeprojekt.

ruth.brannvall@imapctinvest.se
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Spaning 2022:
- Hur skapa hållbara lösningar för Samordningsförbundens
målgrupper. Målgrupper och behov.
Varför är idén viktig?

Genom Samordningsförbundets arbete ser vi att det ofta saknas en effektiv samordning, gemensam
kompetens och verktyg för att möta personer i en utsatt situation. Vi ser också att läget har förvärrats efter
coronapandemin. Syftet med förstudien har därför varit att få ökad kunskap om de behov som
samordningsförbundens målgrupper har gällande stöd att komma ut i arbete, studier och egen försörjning.
Vi har kartlagt pågående och planerade insatser för målgrupperna och undersökt orsaker till att välfärden
har svårt att nå personer i behov av det samordnade stödet. Vi har också tittat på vad vi kan göra för att nå
fler. Förstudien har berört de tre tematiska områdena: ekonomisk utsatthet, etablering på arbetsmarknaden
och återinträde på arbetsmarknaden.

För vem är idén bra?

För alla personer som behöver ett samordnat stöd från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner
och Region Stockholm för att komma ut i arbete, studier och egen försörjning. Samt för att aktivt kunna
delta i samhällslivet.

Vad ska idén ha för effekter?

Målet med förstudien är att identifiera målgrupper som har behov av ett samordnat stöd för att komma ut i
arbets- och samhällsliv. Vi vill också ringa in vilka metoder som mest effektivt hjälper oss att motverka
ekonomisk utsatthet och att öka såväl etablering som återinträde på arbetsmarknaden.

Kontaktuppgifter
Anna Lexelius, förbundschef, anna.lexelius@haninge.se, 073–079 70 96
Sara Zechel, processledare, sara.zechel@haninge.se, 073–098 74 37
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Startplats Ung
Ungdomsarbetslösheten i Sverige ökar och myndigheterna har
stora utmaningar att nå ut till hela gruppen unga som varken
arbetar eller studerar. För att möta framtidens utmaningar
behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som
skapar värde för våra invånare. Den här förstudien har fokuserat
på att fånga upp hur unga vuxna i Huddinge kommun ser på
samhällets stödinsatser och på sitt eget stödbehov för att kunna
bygga upp sitt vuxenliv.

”Vet man inte vad
som finns kan man
inte söka stöd”

”Jättestressigt att
man ska veta vad
man vill göra resten
av livet som så ung.”

Förstudien har identifierat 6 utvecklingsområden för att fler unga
som varken arbetar eller studerar ska få det stöd de behöver, må
bättre och öka sina möjligheter till etablering i samhällsliv och
arbetsmarknad:
 En utsträckt hand
 Personlig kontakt
 Ett tydligt erbjudande
 Helhetsperspektiv och kontinuitet

”Så fort jag fick veta
vilken hjälp jag kunde
få kände jag mig
mindre hopplös.”

 Lotsande stöd och sammanhållen planering
 Vara i aktivitet och befinna sig i ett sammanhang

Förstudiens tre huvudinsikter:
 Unga befinner sig i livssituationer och har behov som
skiljer sig från hur myndigheter och utbildningssystem är
organiserade.
 Unga upplever svårigheter med att komma i kontakt med,
förstå och använda samhällets stöd.
 Det uppstår en ”kulturkrock” mellan ungas förväntningar
(och upplevda förmågor) och myndigheternas syn på
individens eget ansvar
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GE OSS CHANSEN!

EN FÖRSTUDIE OM ETABLERING PÅ ARBETSMARKNADEN FÖR TJEJER
MED UTLÄNDSK BAKGRUND
VARFÖR?
I Stockholm är ungdomsarbetslösheten
hög, tjejer med utländsk bakgrund
står ofta långt från arbetsmarknaden
och vi ser ett behov av mer effektiva
arbetsmarknadsinsatser. Därför syftar
vår förstudie till att öka kunskapen
kring varför dessa tjejer står inför
komplexa utmaningar kring etablering
på arbetsmarknaden samt hur civil,
offentlig och privat sektor kan samverka
för att möta dessa utmaningar.
FÖR VEM?
Målgruppen är tjejer i åldern 16-24
med utländsk bakgrund i Stockholmsregionen som riskerar att hamna i
utanförskap. Det inkluderar tjejer
som är utrikesfödda, nyanlända och
de som är födda i Sverige med två
utlandsfödda föräldrar.

VILKA BEHÖVER VARA MED?
Att tjejerna själva är med (och leder,
genomför och följer upp) är en
självklarhet, likväl som arbetsgivarna
och kommunen, då de har nyckelroller
i målgruppens situation på
arbetsmarknaden. Samverkanspartner
i förstudien har varit Stockholms stads
Integrationspakten som samlat olika
samhällsaktörer som vill bidra till en mer
jämställd och jämlik arbetsmarknad.
VAD ÄR MÅLET?
Att på sikt skapa effektivare insatser
som gynnar målgruppen och samhället
i stort!

KONTAKT
Elise Brune
ebrune@righttoplay.com
+46 73 511 8507

Right To Play jobbar tillsammans och för ungdomar i utsatthet, med att motverka diskriminering och skapa långsiktig
inkludering i samhället. Detta gör vi genom en av de viktigaste nycklarna till effektiv integration- att komma ut i jobb.
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“För jag har ingen”

En förstudie om unga mammor som lämnar samhällsvårdens situation & behov
SOS Barnbyar Sverige

Boende

Syfte: Förstudien syftar till att ge en bild av hur situationen
och behoven ser ut för unga mammor som lämnar
samhällsvård med särskilt fokus på ett långsiktigt
självförsörjande och självständigt liv.
Målgrupp: Målgrupperna för förstudien är flera bland annat
ESF (Europeiska Social Fonden) , arbetsgrupper inom SOS
Barnbyar samt andra yrkesverksamma som träffar
målgruppen. Dock ämnar förstudien i slutändan vara till
gagn för unga mammor som lämnar samhällsvård som
således är huvudmålgruppen.
Mål: Målet med förstudien är att sprida information och
kunskap om unga mammor som lämnar samhällsvårdens
situation och behov så att fler aktörer bidrar till att öka
målgruppens möjlighet till ett långsiktigt självförsörjande
och självständigt liv.
Samverkan: SOS Barnbyar ämnar arbeta med målgruppen
antingen genom befintlig verksamhet eller särskilt genom
framtida projekt och ser att en samverkan mellan såväl
kommun, landsting och civilsamhället behövs för att möta
målgruppens situation och behov.

Föräldraskap
Ensamhet
Identifierade
områden →
behov av stöd

Hälsa
Utbildning/Arbete
Ekonomi

Intresserad?
Kontakta:
SOS Barnbyar Sverige
Zainab Hussaini
Zainab.Hussaini@sos-barnbyar.se

Förstärka
framgångsfaktorer
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ESF-FÖRSTUDIEN: UNGA, ARBETE OCH FRAMTIDSTRO
Varför idén är viktig:
Mot bakgrunden att ungdomsarbetslösheten ökar har vi tittat på olika modeller för att
hitta nya vägar till förbättrad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och sociala
entreprenörer. De sociala entreprenörerna har ofta insikt i fungerade lösningar men det
finns sällan tydligt utarbetade samverkansstrukturer mellan sektorerna som skulle
kunna främja användandet av de sociala entreprenörernas lösningar.
Målgrupp:
Arbetslösa ungdomar och de aktörer som värnar om ett långsiktigt, socialt hållbart
samhälle
Effekter (mål):
Minskad arbetslöshet bland unga som ett resultat av ökad samverkan
Vem är med och vem behöver vara med:
• Sociala entreprenörer med inriktning på unga arbetslösa
• Kommuner
• Bolag som har kontakter med flera företag där det kan finnas möjlighet till
instegsjobb. Det kan vara rekryteringsbolag/bemanningsbolag men också
portföljbolag.
Kontaktuppgifter:
Louise Johnsson Zea: louise.zea@reachforchange.org
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Arbetsgivarna saknar stöd och
kunskaper för att kunna, vilja
och våga anställa.

Vägar till arbete för personer med
en intellektuell funktionsnedsättning - IF
”Nyckeln till jobb är en fullföljd gymnasieutbildning!”
hörs i den kommunala vuxenutbildningens korridorer och
utbildningar finns det. Men vad händer när en elevgrupp inom
komvux inte har samma förutsättningar som de andra att komma
ut på arbetsmarknaden efter fullföljda studier? När en intellektuell
funktionsnedsättning gör att man inte deltar på samma villkor,
trots att en rad olika styrdokument, förordningar och program
säger att det är målsättningen?
Den här förstudiens uppdrag har varit att titta på vilka
förutsättningar individer med en lindrig intellektuell
funktionsnedsättning har för att kunna läsa en yrkesutbildning
inom kommunal vuxenutbildning idag samt vilka möjligheter de
har till anställning efter fullföljd utbildning.
Förstudiens resultat visar på tre
huvudsakliga hinder för att
elever med en intellektuell
funktionsnedsättning enklare
och snabbare ska komma ut i
arbete:

Övergången mellan skola och
arbetsliv är inte tillräckligt
strukturerad.
Utbildningen ger ingen formell
kompetens.
Lösningarna är dels att utveckla en utbildning som kopplar
ihop teori med praktik och som ger alla de kunskaper som
en person med IF behöver och dels att organisera en
myndighetssamverkan för långsiktigt och hållbart stöd för
både elever och arbetsgivare!
Kontakt:
Arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad
Camilla Berner, camilla.berner@stockholm.se
Jennie Oukbir, jennie.oukbir@stockholm.se

*Komvux som särskild utbildning riktar sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning eller

förvärvad hjärnskada och är sedan den 1 juli 2020 en del av den övriga kommunala vuxenutbildningen.
Inom Stockholms stad bedrivs komvux som särskild utbildning vid skolan Komvux Rosenlund. När
förstudien inleddes i februari 2021 var skolans namn Lärvux.

RUFS-mål 3:
En ledande tillväxt och kunskapsregion
År 2050 samarbetar och understödjer näringsliv, akademi och offentlig sektor ett dynamiskt
och kreativt företagsklimat där regionens styrkor utvecklas och förnyelseförmågan är stark.
Produktiviteten är hög tack vare en uppbyggnad och omvandling av kunskap och en hög förvärvsfrekvens. Entreprenörskapet är varierat,
kunskapsdrivet och dynamiskt. Tack vare en varierad bostadsmarknad och fungerande bostadsförsörjning har bristen på kompetens minskat
och kompetensförsörjningen svarar bättre upp
mot arbetsmarknadens behov. Det gör att regionens styrkeområden inom näringslivet kan rekrytera den expertis och kompetens regionalt
och globalt som de behöver.

Anknytningen till arbetsmarknaden är stark och
personer med funktionsnedsättning deltar i utvecklingen. Förändringstrycket för en grön tillväxt, klimat- och energismarta lösningar och ett
kretsloppsinriktat samhälle främjar innovation
och nytänkande. Internationella förbindelser av
olika slag stärker regionens koppling till omvärlden. Den digitala infrastrukturen är väl utbyggd,
det digitala utanförskapet har minskat och digitaliseringen är en fortsatt språngbräda för att
utveckla näringslivet och den offentliga sektorn.
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ESF-Förstudie
Framtidens kompetensutveckling
Syfte:
Kompetensutveckling och det livslånga lärandet är en stark konkurrensfaktor för
näringslivet och den svenska arbetsmarknaden. Syftet med denna förstudie är att
undersöka och kartlägga utmaningarna med kompetensutveckling för små och
medelstora företag och giggare. Därutöver är syftet också att identifiera
potentiella lösningar för att tillgodose behovet av kompetensutveckling för små
och medelstora företag och giggare.
Mål:
Målet med förstudien är att det ska resultera i kunskap kring hur
kompetensutvecklingsinsatser kan genomföras till målgrupper som både har
instabil ställning på arbetsmarknaden och organisationer som är särskilt sårbara
vad gäller kompetensutveckling.
Samverkanspartners:
Aktörer som kan samverka i detta är bl.a. Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket,
CSN, Skatteverket, kommuner och regioner, gigplattformar,
egenanställningsföretag, branschorganisationer och fackföreningar. En ökad
satsning på yrkesverksammas kompetensutveckling och livslångt lärande är en
nyckel för social och ekonomisk hållbarhet och en vinst för individer, företag och
samhället i stort.

Kontaktuppgifter:
Ansvarig: Nema Abdihakim Ali, verksamhetsansvarig Kompetensjouren.
nema@getconpetence.se, +46739327484

En ledande tillväxt och kunskapsregion - idé 2/12
Helpdesk för SMB i säkerhetsfrågor
Bakgrund
För en hållbar och framgångsrik digitalisering behövs trygghet
vad gäller IT-säkerhet. SMB har svårt att inhämta relevant
kunskap om säkerhetsproblem inför IT-investeringar. Detta kan
leda till onödiga risker, men också att man avstår från
digitalisering helt i onödan pga att man är osäker på
konsekvenserna.
Det är också svårt att snabbt få hjälp om säkerhetsincidenter
inträffar, och även att identifiera att en attack faktiskt ägt rum.
Säkerhetsproblem varierar mellan branscher beroende på vilka
system de använder och vilken åtkomst olika grupper har till
systemen

Målgrupp
SMB inom bl.a. Bygg, Fastighet, Konsult, Småindustri. Målgruppen nås genom branschorganisationer. Kommunikation mot målgruppen ska ha
fokus på att vara inkluderande, då kvinnliga och utlandsfödda företagare är lika utsatta och ofta utan ett relevant kontaktnät i säkerhetsfrågor.

Syfte/Mål
Utveckla och lansera en helpdesk för säkerhetsfrågor dit småföretagare kan ringa, maila, chatta och hämta kunskap i form av artiklar, lathundar
och filmer. Helpdesken ska dels kunna ge allmänna råd om IT-säkerhet, exempelvis åtgärder om man misstänker att man blivit hackad, men även
ha personal med specifik kunskap om de system som är kritiska för respektive bransch (t.ex. ID06 för Bygg- och installatörsföretag).

Samverkansparter och kontaktuppgifter
• Branschorganisationer för respektive bransch så som Byggföretagen, Installatörsföretagen m.fl.
• Lexicon Support AB
Kontaktuppgifter: amelie.sylvan@lexicon.se
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Kompetens- och affärsutveckling för SMB – optimalt tidseffektiv leverans
Bakgrund
SMB är en heterogen grupp men branschvis mer homogena. Tid, snarare än pengar, är största bristvaran. De många gratisutbildningar som finns
tillgängliga på nätet uppfyller inte behovet. Målgruppen saknar den kunskap som krävs för att kunna sålla ut vilket content som behandlar
relevanta verktyg/metoder. Även om man träffar rätt är de ofta för generella: filmer där endast 20% är relevant blir inte tillräckligt tidseffektivt.

Målgrupp
SMB inom Butik, Bygg, Fastighet, Konsult, Småindustri, Återvinning. Målsättning minst 20% kvinnliga företagare, minst 10% utlandsfödda.

Syfte/Mål
Ta fram så pass spetsig, relevant, tidseffektiv och inkluderande leverans att målgruppen lägger den tid som krävs för att uppnå ökad omsättning.
Leveransformer:
• Utbildning. Branschspecifik för största möjliga relevans.
• Coachning. 80% av leveransen. Företagaren får exakt den hjälp de behöver.
• Helpdesk. Snabba svar på detaljfrågor för att komma framåt/gå i mål.
Innehåll
• Verksamhetsutveckling – hur förbättrar vi produkter o tjänster utifrån
ett kund- och hållbarhetsperspektiv med digitalisering?
• Digital marknadsföring – Vilka målgrupper har vår bransch, hur når vi
dem enklast och billigast
• Effektivisera interna processer – Var hittar vi största tidsvinsten?

Samverkansparter och kontaktuppgifter
• Branschorganisationer för respektive bransch så som Byggföretagen,
Installatörsföretagen m.fl.
• Lexicon
Kontaktuppgifter: amelie.sylvan@lexicon.se anders.lindh@lexicon.se
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iPS Katalysatorn

Stamcellsbehandlingar för att bota obotliga sjukdomar
I framtiden botar vi sjukdomar som nu är obotliga med pricksäker precisionsmedicin. Istället för
behandling av symptom resten av patientens liv kommer vi kunna ersätta de döda eller skadade
cellerna med nya friska celler. De nya friska cellprodukterna produceras från inducerade
pluripotenta stamceller (iPS celler). iPS celler är ett förnybart startmateriel för att ta fram
cellprodukter för en rad olika sjukdomar till exempel Parkinsons sjukdom, diabetes, artros,
hjärtinfarkt, stroke, immunbehandling av cancer med flera.

Vi arbetar med förstudien iPS katalysatorn för att identifiera, adressera och hitta lösningar på de
hinder som står i vägen för att dessa nya behandlingar med enorm potential ska nå patienterna. Vi
fokuserar på hållbara lösningar som till stor del bygger på innovation, kommersialisering och
bolagsbygge.
Vi söker efter personer, expertis, företag och finansiärer som är intresserade av katalysera
processen att ta iPS cellterapier till patienter.
Vill du vet mer om iPS katalysatorn och vår förstudie kontakta oss
Kontaktuppgifter
anna.falk@ki.se
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Kommersialisering av klimatinnovationer
• Vår största utmaning är klimatfrågan och CO2 utsläppen.
• Entreprenörer och näringslivet bidrar ofta starkt till stora samhällsförändringar.

• Sverige och Stockholm har en stark position inom klimatområdet, både politiskt,
näringslivsmässigt och vad gäller innovationer. Och en stark entreprenörskraft.
• Vi vill bidra till att lösa klimatfrågan genom att utnyttja entreprenörskapskraften för att
omvandla fler innovationer, bland annat från våra universitet och forskningsinstitut till
hållbara och växande företag.
• Effekten: fler nya företag som löser klimatproblem och samtidigt bidrar till sysselsättning
och skatteintäkter.
• Målgruppen: innovatörer, inom universitet, forskningsinstitut och i näringslivet samt
erfarna entreprenörer som vill vara företagsbyggare ihop med innovatörerna.
• Målsättningen:100 nya tillväxtföretag inom klimatområdet.
• Sting är projektledare. Samverkansparter kan vara KTH, Stockholm Universitet, RISE, IVL,
Statens Energimyndighet, Business Sweden mfl.
• Kontaktuppgifter: Pär Hedberg: par.hedberg@sting.co

www.sting.co
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Samverkan ska öka sysselsättningen i gröna näringar
Efterfrågan på arbetskraft inom de
gröna näringarnas primärproduktion
väntas öka de kommande åren. I
förstudien Primär kompetens och
samverkan undersöks kompetensbehov i länets primärproduktion samt
hur möjligheterna till sysselsättning
kan öka.

de. En fråga som ställs är hur sysselsättningen inom primärproduktionen kan
stimuleras särskilt bland unga, kvinnor
och invandrade personer.
I studien ingår därmed att identifiera
insatser som bidrar till jämställdhet och
möjliggör rekrytering från olika samhällsgrupper. Det kan handla om hur
matchning kan underlättas mellan arbetsgivare, arbetstagare och andra relevanta aktörer.

I förstudien undersöks vilka kompetensoch kompetensutvecklingsbehov som finns
Kunskap utvecklas också om behov och
inom länets primärproduktion och hur en
förutsättningar för en samverkansplattsamverkansplattform kan bidra till sysselform för de gröna näringarna i Stocksättning inom de gröna näringarna.
holms län. Där kan regionala aktörer
lösa strukturella arbetsmarknadsproPrimärproducenter har svårt att få tag
blem kopplat till jordbruk, trädgård,
på arbetskraft med rätt kompetens, vilket
fiske och vattenbruk.
begränsar deras verksamhet och skapar
sårbarhet inom näringen. Följderna har
bland annat blivit att företag sänkt utbildnings- och kompetenskrav, produktionen
minskat och utländsk personal rekryterats.

Förstudien som Länsstyrelsen Stockholm genomför sker i samverkan med
bland andra LRF Mälardalen, Region
Stockholm och Arbetsförmedlingen.

Samtidigt är en målsättning i både den nationella och regionala livsmedelsstrategin
att livsmedelsproduktionen ska öka och
sårbarheten i livsmedelskedjan minska.

Kontakt: Karin Haglund,
karin.haglund@lansstyrelsen.se

I Stockholms län finns många arbetssökan-

Jonatan Fogel, jonatan.fogel@lansstyrelsen.se
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Regional bild yrkesvux
•

Prognoser över länets kompetensförsörjningsbehov finns, däremot saknas gemensam statistik över den kompetens

som produceras i länet.
•

Förstudien syftar till att ta fram en modell för hur statistik över den yrkesvux som produceras i länet kan tas fram

•

Den primära målgruppen är de intressenter som jobbar med kompetensförsörjningsproblematiken i länet.

•

Målet är att modellen ska visa hur Storsthlm med kommunernas hjälp tar fram länsgemensam statistik varje år.

•

Detta är knutet till huvudmän inom yrkesvux, dvs länets 26 kommuner.

•

Kontakt: Patrik.marinilli@storsthlm.se
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Förstudie Regional life science accelerator
Varför idén är viktigt (syfte)
Det övergripande syftet är att på sikt öka tillgängligheten av innovationstjänster och att dessa är rätt kalibrerat från idé till marknadsetablering till
innovatörer i Stockholmsregionen för att stärka konkurrenskraften inom life science-området. Life science är ett av Stockholms styrkeområden med
det uttalade målet från Region Stockholm att vara en världens 5 ledande life science regioner 2025. Utveckling av framgångsrika innovationer och
produkter inom e-hälsa, medicinteknik och läkemedel kräver ett omfattande arbete och stora investeringar under lång tid.
Förstudiens mål är att kartlägga intressenter och målgrupper som har behov av en acceleratorverksamhet som efterföljande funktion efter en
inkubationsfas. Kartläggningen ska kvantifiera behoven av resurser, nätverk och kunskap hos intressenterna. Utifrån resultatet av analysen tas ett
beslutsunderlag fram för ett genomförandeprojekt om behovet och förutsättningarna kan anses validerat i förstudien.
För vem är idén bra för (målgruppen)
I första hand är det viktigt för startupbolag i Stockholmsregionen och sekundära målgrupper är beslutsfattare i regionen, finansiärer,
samarbetspartners (såsom andra inkubatorer och innovationsstödsverksamheter) och omgivande näringslivet för att säkerställa rätt förutsättningar.
Vad ska idén ha för effekter (mål)
Identifiera glapp och överlapp samt föreslå och förslag till förbättringar, förenklingar och utveckla nya erbjudanden för bolag i tillväxtfas.
Vem är med och vem behöver vara med (samverkansparter)
Region Stockholm deltar som samverkanspart. För ett
genomförandeprojekt behöver ytterligare parter med existerande
erbjudanden delta.
Kontaktuppgifter förstudien
Christian Krogh-Jensen 070-661 81 49 alt Lena Strömberg 0708 55 68 78
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Förstudie Regionalt innovationskontor med fokus på life science
Varför idén är viktigt (syfte)
Det övergripande syftet är att på sikt öka tillgängligheten av innovationstjänster och att dessa är rätt kalibrerat från idé till marknadsetablering till
innovatörer i Stockholmsregionen för att stärka konkurrenskraften inom life science-området. Ett av Stockholms styrkeområden med det uttalade
målet från Region Stockholm att vara en världens 5 ledande life science regioner 2025. Segmentet kännetecknas av inte bara kunskapsintensivitet
och innovationskraft men också kapital- och resurskrävande processer.
Förstudien syftar till att undersöka förutsättningarna för att etablera ett regionalt innovationskontor med ett breddat intag. Genom att tillgängliggöra
en befintlig struktur även för idébärare utan koppling till akademin kan vi bidra till realiseringen av regionens life science strategi och skapa bättre
förutsättningar för jämställdhet och mångfald i innovationssystemet.
Förstudiens mål är att kartlägga intressenter och målgrupper som för att identifiera ev behov av ett regionalt innovationskontor inom life science
deeptech, Kartläggningen ska kvantifiera behoven av resurser, nätverk och kunskap hos intressenterna. Utifrån resultatet av analysen tas ett
beslutsunderlag fram för ett genomförandeprojekt om behovet kan anses validerat i förstudien.
För vem är idén bra för (målgruppen)
Primär målgrupp är idébärare inom life science-området som kommer från hälso- och sjukvården men från näringslivet och privatpersoner som kan
få nytta av ett effektivt stöd tidigt i processen. Sekundära målgrupper är beslutsfattare i regionen, finansiärer, samarbetspartners (såsom andra
inkubatorer och innovationsstödsverksamheter) och omgivande näringsliv
för att säkerställa rätt förutsättningar.
Vad ska idén ha för effekter (mål)
Identifiera glapp och överlapp samt föreslå och genomföra förslag till
förbättringar, förenklingar och utveckla nya erbjudanden för idébärare
utan koppling till akademin.
Vem är med och vem behöver vara med (samverkansparter)
Region Stockholm deltar som samverkanspart. För ett
genomförandeprojekt behöver ytterligare parter med existerande
erbjudanden delta.
Kontaktuppgifter förstudien
Peter Löwenhielm, 070-864 69 72 alt Lena Strömberg 0708-55 68 78
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SOCIAL IMPACT ACADEMY
-ett affärsutvecklingsstöd för impact/samhällsnyttiga SMF i
Stockholmsregionen, med fokus på Agenda 2030.
RÅDANDE BEHOV
• Stockholmsregionen behöver fler innovatörer och
samhällsentreprenörer för att vi ska kunna möta de stora
samhällsutmaningarna vi står inför.
• Det finns många aktörer som gör olika typer av insatser inom
området men ekosystemet är fragmenterat.
• Det saknas ett löpande stöd och sammanhang för samhälls-/
impactentreprenörer i regionen.
• Det råder ett behov av en ökad tillgång till impact investment
och marknaden, såväl nationellt som internationellt.
• SMF saknar resurser, kunskap, kapacitet och tid att jobba på
djupet med hållbarhet eller impact, men har ett intresse för
frågorna.
FÖR VILKA?
• Huvudsakligen nyetablerade småföretag/ samhälls-/
impactentreprenörer Sekundärt etablerade medelstora företag.
• Företag som vill skapa affärer med bas i samhällsnytta och/eller
miljönytta, men inte vet exakt hur.
• Företag som redan har impact som affärsidé, eller vars affärsidé
bidrar till de globala målen, men som vill höja sin grad av
hållbarhet.
• Även organisationer och verksamheter inom sociala ekonomi.
Sekundär målgrupp: Offentlig sektor, akademin, företagsfrämjande
aktörer.

MÅL
• Regional utveckling och hållbar tillväxt hos SMF
• Skapa ett dynamiskt och mer sammanhållet ekosystem för
hållbart företagande i Stockholmsregionen.
• Ökad samverkan mellan berörda främjare och aktörer.
• Högre nivå av innovation för samhällsnytta
• Ökad access till impact finansiering och marknad.
• Ökad medvetenhet om hur de globala målen och hållbarhet
kan översättas till konkreta lösningar i affärsplanen/tillgång till
tydliga implementeringslösningar.
TILLTÄNKTA SAMVERKANSPARTNERS
Prio 1. - Offentlig sektor: Region Stockholm och Stockholms stad
(Stockholm Business Region).
• Företagsfrämjande aktörer: Impact Hub, Norrsken, SE-forum,
Ashoka, Södertälje Science Park, Sting, Connect mfl.
• Finansiärer: Almi, Ekobanken, Mikrofonden, Invest Stockholm.
• Akademin: Södertörns Högskola (SustainLab).
KONTAKTUPPGIFTER
Maria Aziz, Verksamhetschef
maria.aziz@coompanion.se 070-726 48 01
Naimul Abd, Företagsrådgivare och Partnersansvarig
naimul.abd@coompanion.se 070-460 01 71

Affärsutveckling, Teambuilding, Effektmätning och Finansiering
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Teamgeneratorn
Teamgeneratorn är ett verktyg för samarbete mellan mikroföretag (enskild firma,
aktiebolag eller motsvarande med 0-4
anställda). Syftet är att åstadkomma
effektiv samverkan över branschgränser,
för att uppnå ökad konkurrens- och
innovationskraft. Genom att bilda välfungerande tillfälliga team där olika
kunskaper, färdigheter och erfarenheter
möts, kan teamets medlemmar hjälpa
varandra att framgångsrikt hantera en stor
bredd av utmaningar. De verktyg och
färdigheter som lärs ut är även användbara
för framtida teambildningsprocesser.
Under hösten 2021 genomförs en
pilotversion av Teamgeneratorn med
mikroföretagare från Stockholmsregionen.
Martin Q Larsson
Inkubatorchef Klump Subtopia
martin.qlarsson@subtopia.se
08-599 07 590

Resultaten av piloten presenteras vid ett
publikt webbinarium 17 december 13.00.
Kontakta oss enligt nedan om du vill veta
mera, eller om du vill bli inbjuden till
presentationen.
Inför ett kommande genomförandeprojekt
vill vi gärna etablera kontakt med andra
aktörer som stöttar mikroföretagare, och
som är intresserad av branschöverskridande och korsbefruktande samarbeten
för att öka företagens konkurrens- och
innovationskraft.
Förstudien genomförs av Subtopias
inkubator Klump i samarbete med Lucida
AB, med stöd av Tillväxtverket och
Europeiska Unionen, Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden
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Förstudie: Tillgängliggörande av hälsodata
Syfte:
Denna förstudie syftar till att undersöka möjligheterna att använda syntetisering som metod för att göra hälsodata
tillgänglig för företag, forskare, vårdgivare och andra aktörer på ett säkert sätt som inte strider mot
dataskyddsförordningen, GDPR, för att bidra till säkrare och mer jämlik vård och omsorg.
Hälsodata är information som berör en individs, eller en grupps, hälsa. Denna förstudie fokuserar på VAL-databasen som är
den enda vårddatabasen i världen där man kan följa en individs alla vårdhändelser genom hela hälso- och
sjukvårdssystemet. I regeringens nationella life science-strategi lyfts hälsodata som ett prioriterat område för att bidra till
förbättrad vård för patienter och utveckling av näringslivet och just vårddata lyfts som ett värdefullt verktyg för att
förbättra vårdens processer, följa upp behandlingar och planera kliniska studier.
Målgrupp:
Primär målgrupp är små och medelstora företag (SME) både som utvecklar AI- och ML-algoritmer men även de som
utvecklar processer, verktyg och behandlingar för vården. Andra målgrupper är vårdaktörer samt forskare.
Mål:
Målet med förstudien är undersöka om syntetisering är en användbar metod för att på ett säkert sätt dela vårddata från
VAL-databasen utan att strida mot rådande lagstiftning. Genom att göra vårddata tillgänglig för näringsliv, forskning och
vårdaktörer säkert och lagligt sätt kommer de långsiktiga effekterna bli säkrare, mer effektiv och jämlik vård.
Samverkanspartner:
I förstudien leds av Region Stockholm där KTH och Stockholm Science city är partner. I ett framtida genomförande projekt
kommer det vara viktigt att involvera ytterligare kompetens från forskning, mjukvaruindustri och juridik.
Kontaktperson:
Johanna Brinne Roos, Centrum för Hälsodata på Region Stockholm, johanna.brinne-roos@regionstockholm.se
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VALIDERING –
ETT ENKLARE STEG IN PÅ ARBETSMARKNADEN
För att möjliggöra till återinträde på arbetsmarknaden vill vi på EnRival
underlätta och utveckla arbetet med validering inom olika branscher för att korta
vägarna för arbetssökande till anställning.
Målgruppen är personer som står utanför arbetsmarknaden samt
Arbetsförmedlingen och kompletterande aktörer. Målet är att
sprida kunskap samt uppmärksamma möjligheterna med validering.
Samverkanspartners i detta arbete är;
Arbetsförmedlingen
Kompletterande Aktörer
Utbildningsföretag
Branscher med behov av personal
Utkast Torsten 2021-10-25 13:45

WWW.ENRIVAL.SE ⚫ Tel. 0722-51 37 98⚫
⚫ KENNETH@ENRIVAL.SE
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Vägval för ett hållbart arbetsliv

Förstudien har bedrivits av Utbildning för vuxna med tillhörighet i Arbetsmarknads- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Botkyrka kommun.

• Förstudien redogör för hur man inom verksamheten Utbildning för vuxna
- idag arbetar med studie- och yrkesvägledning
- belyser hur behovet av och kännedomen om studie- och
yrkesvägledning ser ut ur både ett medarbetar-, elev- och
kommuninvånar-perspektiv.

• Hur skulle studie- och yrkesvägledningen kunna utvecklas för att

motsvara det behov som finns i Botkyrka kommun när det kommer till
informationsinsatser om samt renodlad studie- och yrkesvägledning?

• Förstudien gör också ett försök att reda ut begreppet validering

- vad innebär validering
- genom exempel visa hur validering används inom skolan och av
arbetslivet samt i av oss utvalda branscher
- lyfter frågan om på vilket sätt studie-och yrkesvägledningen skulle
kunna arbeta med validering

Resultatet av förstudien visar i korthet på:

• Bristande kunskap om validering och därmed behov av
kompetensutveckling för studie- och yrkesvägledare

• Behov av samverkan kring validering. Det kommer att undersökas
vidare i ett eventuellt framtida projekt

• Utökade informationsinsatser till kommuninvånare om validering
• Behov av bredare studie- och yrkesvägledande insatser
• Insatser i form av validering samt studie- och yrkesvägledning blir

ett viktigt stöd för den enskilda individen inför vägval för ett hållbart
arbetsliv.
Kontakt: Sofie Örnstad, sofie.ornstad@botkyrka.se

RUFS-mål 4:
En resurseffektiv och resilient region
utan klimatpåverkande utsläpp
År 2050 har Stockholmsregionen en effektiv energi- och resursanvändning, framför allt
när det gäller transporter, bebyggelse och
teknisk försörjning. Regionens miljöpåverkan
minimeras i ett livscykelperspektiv, liksom
beroendet av ändliga resurser. Regionen är
giftfri och har inga klimatpåverkande utsläpp.
En mer cirkulär ekonomi skapar förutsättningar för en hållbar, koldioxidsnål, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Ekosystemen är livskraftiga och den biologiska mångfalden rik tack vare grönstrukturen och omställningen i de gröna näringarna. De bidrar med luft och vattenrening,
jordbildning, grödor och naturupplevelser.
Det ger människor välbefinnande och utvecklar näringslivet. Regionen har en väl
utvecklad förmåga att förebygga och hantera både okända och kända störningar i
form av klimatförändringar, kriser, katastrofer eller resursknapphet.
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Hur förenkla för nyanlända att få klimatjobb?
ESF-förstudien
Nya jobb i Järfälla?

Från förstudien:
q
q

q

q
q

q
q

q

q

q

q
q

Samhället står inför ett akut behov av omställning: klimatet och integrationen.
Intervjuer med målgruppen
Möjliga yrken Arbetsuppgifter

Underlag för framtida undersökning
Målgruppen har extratjänst i Järfälla
och utan gymnasieutbildning
Nyanlända 18,8 % arbetslösa. 50 % i
jobb efter 8 år.
Vanligast jobb är städ- och lagerarbete
Gig-ekonomin verkar inte leda vidare till
fasta jobb
Branscherna är otydliga
Cyklar mer avancerade och service är
a och o
Behov av svenskar och svenska i
närhet
Kunskap om funktionsnedsättning och
könsroller
Drömmar som falnar – snabbt ut i
praktik
Textilindustri tillbaka till Sverige?
Hållbarhet är att hitta rätt arbete

Cykelbranschen

Utbildningskrav

Textilbranschen

Framtidsutsikter

Trädgårdsbranschen

Slutsatser
q
q

q

Etablera gränsöverskridande mentorskap och praktik
Stärk branschorganisation och samverkan med
branscherna. Använd befintliga nätverk: kommuner,
regioner och 154 folkhögskolor
Etablera praktiska utbildningar:
Cykeltekniker

Sömnadsoperatör

JAKOBSBERGSFOLKHOGSKOLA.SE

i samarbete med arbetsmarknadsenheten i Järfälla
kommun och Coompanion Roslagen & Norrort
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Förstudie

Pilot Bootcamp
Cirkulära Stockholmsregionen
Smart Urban Samverkande Urban Marknad

Den offentliga upphandlingen är en viktig pådrivare för att omställningen
ska få kraft och riktning, och att fler ska kunna utveckla affärer baserade
på nya sätt att värdera hur resurser används.

I en Bootcamp tränar deltagarna på att agera på
en cirkulär marknad och får …
• KUNSKAP – om cirkularitet och digitalisering
• FÖRSTÅELSE – mellan upphandlare och leverantör
• AFFÄRER – mellan kommuner och företag
• POLICY – som främjar cirkulär upphandling

Syfte
Omställningen från en linjär marknad till en cirkulär
är en central del av EU Green deal, den svenska
handlingsplanen för cirkulär ekonomi samt
Stockholmsregionens klimatfärdplan.
Målgrupp / Samverkansparter
Deltagarna representerar centrala offentliga och
privata aktörer och funktioner på en tänkt
marknad; köpare, leverantörer, användare,
systemsupport, policyaktörer m.fl.
Mål
• Ett stärkt cirkulärt affärsnätverk
• Ett ökat antal cirkulära upphandlingar
• Fler företag som använder Agenda 2030
• Best practice i EU för cirkulär upphandling
På längre sikt ska projektet bl.a. leda till
• Cirkulär upphandling som norm.
• Ökat företagande och sysselsättning.
• Ökad konkurrenskraft och exportmognad.
• Sänkt klimatpåverkan.
• Att Agenda 2030-målen nås.
Välkommena att kontakta oss:
Projektledare: Christina Johannesson
christina@cajalma.se / 070-975 94 00
Projektansvarig: Ann-Sofie Granzell
a.granzell@cireko.se / 070-580 80 35
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Sortera rätt lätt

Syfte
Bidra till att överbrygga ett
kunskapsglapp som idag finns inom
avfallshanteringen i länet och bidra till
att målen i Region Stockholms
klimatfärdplan nås.

Mål
Skapa en översiktlig bild av regionens
avfallsrelaterade utsläpp av
växthusgaser och förse regionens
avfallshanterande aktörer med
kunskap om regionens
avfallsrelaterade växthusgasutsläpp.

Målgrupp

•
•
•

Kommuner i länet

Kommunala avfalls- och energibolag
Privata utförare som hanterar avfall
på uppdrag av kommunerna.
Hit räknas även länets näringsliv,
organisationer och privatpersoner,
alltså, i princip samtliga aktörer som
genererar avfall.

Kontakt:
Anna Westerberg, klimatstrateg
anna.e.westerberg@regionstockholm.se
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MatLust Utvecklingshub 2023 – livsmedel, hållbarhet & affärer
Projektet MatLust har lett fram till en utvecklingsnod för livsmedel och hållbarhet och här drivs flera projekt idag.
Nu ska noden fyllas med det bästa av tidigare projekt och svara mot ytterligare behov hos vår målgrupp.
Sex års lärdomar av stöd till SME inom livsmedelssektorn ska bli ett utvidgat erbjudande både tematiskt och
geografiskt. Stockholms livsmedelsmarknad och livsmedelsföretagare behöver hela Östra Mellansverige.
Vi kan bli lika bra på livsmedelsföretagande som Västra Götaland!

Vision

Livsmedelsföretag i Stockholm/Östra Mellansverige blir mer hållbara och affärsmässiga, anställer fler och kan
försörja fler med mat. Nya samarbeten blir till och den östra sidan av Sverige blir en livaktig livsmedelsregion.
Innovationsstödjare i vår region och andra delar av Sverige blir tillgängliga för utbyten och lärande, samtidigt som
vi erbjuder det vi är bra på, t.ex. att utveckla och testa hållbara livsmedelsprodukter för offentlig sektor.

Kontakt

Förstudieledare Helena Nordlund, helena.nordlund@sodertalje.se, 08-52307123.

i samarbete med:
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Värdekedjor för vätgas i Stockholms län
Syfte

Förstudien ska skapa förutsättningar för att olika aktörer tillsammans ska kunna utnyttja den vilja och
potential som finns för att tillverka och använda förnybar vätgas i länet. Förstudien ska skapa möjligheter för
implementeringen av framtida genomförandeprojekt med stor potential att minska utsläppen av
växthusgaser, stödja omställningen av energisystemet och stärka det regionala näringslivet.

Målgrupp

Mottagare av förstudien är såväl offentliga aktörer såsom alla kommuner i länet, Regionen och
Länsstyrelsen, fjärrvärme- och elnätsbolag, åkerier, färjebolag, tillverkare av olika typer av fordon och fartyg,
flygbolag, flygplatser mfl.

Mål

Produktion av grön vätgas sker på ett antal platser i Stockholms län. Vätgasen nyttjas inom en rad olika
områden. Vätgasen ersätter då fossila bränslen och skapar därmed en betydande miljönytta

Samverkansparter

Främst producenter av grön vätgas, mottagare av restprodukterna varmvatten och syrgas (fjärrvärmebolag)
Kontaktuppgifter
Michael Sillén
michael.sillen@storsthlm.se

Idésamling för strukturfonder 2021–2027 har sammanställts av Region Stockholm i samarbete med
strukturfondspartnerskapet och samverkan med
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad,
Storsthlm, Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket och
partnerskapets beredningsgrupp
Organisationer bakom förstudierna ansvarar för sin
respektive sidas form och innehåll.

