Aktivitetslista för Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län
2021
Mål 1. Att utgöra ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar
och sociala innovationer
Samhällssamtal

Varje samhällssamtal har ett tydligt tema. Inför respektive samhällssamtal anmäler deltagarna
relevanta frågeställningar som kan vägleda samtalet. Mötet inleds med en presentation,
föreläsning eller genomgång av redan genomförda insatser inom området. Alla som deltar i
samhällssamtalen tar ett gemensamt och ett aktivt ansvar för att realisera idéer som föds i samtalet.
Om det efter avslutat samtal finns behov och intresse av att jobba vidare med frågeställningen äger
gruppen själv ansvar för att ta det steget och för att bjuda in andra i processen om så behövs.
Gruppen återkommer till PSI eller till AU för stöd, idéer, projekttankar eller för att få lyfta frågan på
stormöten eller i nya samhällssamtal.
Inbjudan att delta i samhällssamtalen går till parter i PSI samt till andra relevanta aktörer. Följande
samhällssamtal genomförs under 2021 antingen fysiskt eller via Zoom, på följande datum:

Tillit och tilltro till välfärden och välfärdens tjänster
Våra välfärdstjänster är ofta välutvecklade och förfinade. Vi mäter och följer upp resultat på ett
systematiskt sätt. Genom uppföljning utformar och designar vi därefter nya och utvecklade
välfärdstjänster. Men vem frågar medborgaren? Hur kan medborgaren få ett större
självbestämmande i vad hen faktiskt behöver? Hur kan vi sluta att “myndighetsifiera” samhällets
tjänster och mer ställa oss till förfogande för de behov som människor själva bedömer att de har?
Datum fastställs omgående, kl 18.00-19.30, Zoom
Inkludering på arbetsmarknaden - hur blir personer i utanförskap en resurs för tillväxt och välstånd
i vår region
Hur kan sociala innovationer inom arbetsmarknaden bidra till att stärka individer, organisationer och
samhälle. Representanter för olika samhällssektorer berättar om satsningar och aktiviteter för att
inkludera människor på arbetsmarknaden.
Datum fastställs omgående, kl 18.00-19.30, Zoom

Att agera tillsammans i hanteringen av samhällsutmaningar
Vid sidan av privat näringsliv, akademi och offentlig sektor står civilsamhället och den sociala
ekonomin för en betydande del av den regionala utvecklingskraften. Hur interagerar olika
samhällsaktörer för att tillsammans identifiera behov och att utveckla lösningar? Och hur säkerställer
vi att lösningarna nyttiggörs?
Datum fastställs omgående, kl 18.00-19.30, Zoom
Coronapandemin – vad har vi lärt oss och hur kan vi agera tillsammans?
Spridningen av Covid-19 har i grunden prövat vår risk- och krishantering. Många av våra planer och
inövade rutiner har visat sig oviktiga. Hur hanterar vi sådana här situationer och vad kan vi lära för
framtiden?
Datum fastställs omgående, kl 18.00-19.30, Zoom

Finsammässan
Finsammässan syftar till att stärka kopplingar mellan myndigheter och civilsamhällets aktörer som
arbetar inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt att lyfta nya projekt och goda exempel. På mässan
erbjuds panelsamtal på mässans aktuella teman. På mässan erbjuds också
seminarier, föreläsningar, erfarenhetsutbyten, utfrågningar mm. Målet är att få till starkare
kopplingar mellan aktörerna för att möjliggöra ett sammanhållet stöd för en individs resa från
utanförskap till inkludering. PSI deltar som medaktör på Finsammässan.

Impact Network
Impact network är ett nätverk och en mötesplats för hållbara affärsmodeller, cirkulär ekonomi och
socialt entreprenörskap. Genom Impact Network samlar vi samhällsentreprenörer i Örebro län som
aktivt arbetar med hållbara affärsmodeller. Grunden i nätverket är våra träffar på Creative House i
Örebro. Cirka fyra gånger per år sammanstrålar nätverket över en modererad lunch och efterföljande
workshop. Nätverket är ett samarbete som möjliggörs via Mötesplats Social Innovation, Örebro
universitet, SE-Forum.

Mål 2. Att främja samverkan och erbjuda projektstöd
AU har det praktiska ansvaret för att erbjuda projektstöd och projektsamordning till parter i PSI.
Olika parter i PSI har olika intressen och behov av att delta i projekt. Parter har också varierad vana
av att delta i och leda projekt.
I samband med aktuella och för området relevanta utlysningar informerar AU samtliga parter i PSI via
e-post om utlysningen och dess förutsättningar. Samtidigt efterfrågas parternas intresse och behov
av att delta i eventuellt gemensamma ansökningar. Eftersom PSI har ambitionen att stötta varandra
hjälper AU till att samordna ett eventuellt intresse av att gemensamt ansöka om projektmedel. Detta
stöd och samordning genomförs löpande av AU. Målsättningen är att PSI används som referensgrupp
eller som ”stakeholder group” i fem ansökningar från parter i PSI per år i regionala, nationella eller
europeiska utlysningar.
Åtminstone en gång per år genomför PSI en workshop för att diskutera behovet, förutsättningar och
intresset av att delta i kommande ansökningar, antingen som projektägare eller som
projektdeltagare.

Följande aktiviteter genomförs:
•
•
•
•
•
•

Löpande information via e-post om aktuella utlysningar
Löpande efterfrågningar om intresse och behov av att delta i gemensamma ansökningar
Samordning av ett eventuellt intresse av att gemensamt ansöka om projektmedel
Minst en workshop som diskuterar behovet, förutsättningar och intresse av att delta i
kommande ansökningar, antingen som projektägare eller som projektdeltagare
Testa lokala/kommunala former för samverkan kring upphandling och sociala företag
Påverka utformningen av det regionala och strategiska arbetet med strukturfonder

Mål 3. Att erbjuda råd och stöd för utvecklingen av sociala innovationer
Alla organisationer inom PSI som på något sätt ger råd till medlemmar, andra personer och
organisationer ges grundläggande kunskaper om vad som kännetecknar en social innovation. Med
råd och rådgivning avses här också att ”enbart” hänvisa till annan rådgivare. AU ansvarar för att ett
särskilt rådgivningsteam inom PSI bildas. De organisationer och personer som ingår i detta team
måste ha klargjort sina förutsättningar (tid, kunskap, engagemang) innan de ansluter. Teamet ska
kunna kommunicera digitalt men det ska också vara möjligt att kontakta teamets rådgivare direkt.
Teamet ansvarar för att myndigheter, kommuner och företagsfrämjande organisationer m.fl. får
tydlig information om hur de ska lotsa potentiella sociala innovationer vidare till rådgivningsteamet.
Det är viktigt att Mikrofonden – och andra tänkbara finansiärer - lyfts in i systemet som en viktig
aktör gällande finansiering. Fonden har ett nära samarbete med ALMI och banker när
finansieringsbehovet passar för dessa instanser.
Rådgivning kring sociala företag, inklusive arbetsintegrerande sociala företag, ombesörjs först och
främst av Coompanion, som redan har ett sådant uppdrag från Tillväxtverket, Region Örebro län
samt hälften av länets kommuner.
Följande aktiviteter genomförs:
•
•
•
•

Ett rådgivningsteam bildas
Rådgivningsteamet utformar ett informationsmaterial om hur potentiella sociala
innovationer ska lotsas från civilsamhället och sociala ekonomin till rådgivningsteamet
AU svarar för att informationsmaterial om sociala innovationer utformas
Löpande rådgivning

Mål 4. Att bidra till att information och kunskap om sociala innovationer sprids och
kommuniceras
Under vintern 2020/2021 behöver PSI ta fram en ny webbplats. Kommunikatör från RÖL bjuds in till
AU för att diskutera möjligheterna i en webb hos RÖL och annan kommunikation. Andra webbplatser
diskuteras. Tillsammans behöver vi hitta bra sätt/kanaler att sprida information internt i
partnerskapet mellan möten och bra sätt/kanaler för att nå ut externt med aktiviteter såsom
samhällssamtalet och information om rådgivning och metodstöd. Kanaler kan vara såväl webb som
social media. RÖL tillhandahåller ett kommunikationsstöd på 10 %. Kommunikatör deltar
regelbundet i AU-möten.
Följande aktiviteter genomförs:

•
•
•

Löpande information på sociala medier, såsom LinkedIn, Facebook om aktiviteter knutna till
PSI
Löpande information om PSI på aktuell hemsida
Löpande information om PSI i aktuella nyhetsbrev/utskick

Organisation
Under 2021 genomför PSI fyra stormöten, antingen fysiskt eller via Zoom, på följande datum:
Datum: Onsdag 3/3, tisdag 18/5, torsdag 23/9 samt tisdag 16/11
Samtliga stormöten genomförs 13.00 – 16.00
AU inom PSI har möten var tredje onsdag, med start 13 januari. AU-möten äger rum kl 9.00-11.00,
antingen fysiskt eller via Zoom. Under 2021 ingår följande parter/personer i arbetsutskottet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anders Bro, Region Örebro län
Åse Classon, Hela Sverige ska leva
Anders Hagman, Svenska kyrkan
Mona Hedfeldt, Region Örebro län (sammankallande)
Anders Johansson, Coompanion
Lotta Karlsson-Andersson, stiftelsen Activa
Pia Ridderby, Örebro universitet
Åse Sundqvist, Verdandi
Lisa Örneus, Samordningsförbundet Örebro-Lekeberg

Uppföljning
AU ansvarar för att PSI:s mål och aktiviteter löpande följs upp. För att tydligt införliva PSI:s aktiviteter
i det regionala innovationsstödjande systemet kommuniceras också uppföljningen till Region Örebro
län (Kulturnämnden och Tillväxtnämnden).

