
Aktivitetslista för Partnerskapet för sociala innovationer i 
Örebro län 2022 

PSI:s aktivitetslista för 2022 utgår från vår vision och syfte som finns i vår verksamhetsplan (2021-
2026):  

Vår vision är ett samhälle som i grunden är inkluderande och hållbart. I hanteringen av dagens och 
morgondagens samhällsutmaningar tillvaratar vi kraften hos alla människor och nätverk. 
Ekonomiska, ekologiska och sociala värden och resurser är lika viktiga. Sociala innovationer är 
centrala i länets innovationsstödjande system. 

Syftet med PSI är att skapa och stärka förutsättningar för sociala innovationer i Örebro län för att 
möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. 

Denna aktivitetslista följer vår verksamhetsplan (2021-2026). En skillnad jämfört med aktivitetslistan 
för 2021 är att mål 4 om kommunikation nu har integrerats i de övriga målen 1-3.  

Mål 1. Att utgöra ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte om samhällsutmaningar 
och sociala innovationer 
PSI:s främsta forum för dialog och erfarenhetsutbyte är Stormöten (internt) och Samhällsamtal 
(extern). Målsättningen bör vara att stormöten och samhällssamtal sammantaget är intressant för så 
många deltagare från PSI som möjligt.  

Aktivitet: Stormöten  
Under 2022 är målet att AU ska bjuda in till 2-4 stormöten. Mötena planeras och genomförs av AU. 

Stormötena ska fungera som en mötesplats internt för PSI där vi kan dela erfarenhet och kunskaper 
med varandra. Under 2022 tar vi fram en form för stormöten med bland annat omvärldsanalys 
(exempelvis presentationer av aktuella rapporter) och fokus på organisationerna i PSI med pågående 
arbete (exempelvis något som rör social innovation, aktuellt projekt eller utvecklingsarbete som man 
vill dela med sig av för att inspirera, hitta partners framöver eller komma vidare med en fråga. Det 
går att lyfta ett gott exempel eller ett lärandeexempel).  

Aktivitet: Samhällssamtal 
Under 2022 har Coompanion uppdraget att projektleda aktiviteten samhällssamtalet i dialog med AU 
och andra aktörer inom PSI. Målet är att fyra samhällssamtal på olika teman genomförs under året. 
Inom ramen för uppdraget kommer också aktiviteten att utvärderas utifrån PSI:s syfte och mål och 
ett underlag/rekommendation kommer att tas fram gällande utveckling och eventuellt fortsatta 
samhällssamtal under 2023. Varje organisation som deltar i samhällsamtalen har möjlighet att ta 
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resultat av samtalen vidare, exempelvis genom att bilda en arbetsgrupp. Möjliga teman som har 
diskuterats i AU är en inkluderande arbetsmarknad, diskrimineringslagstiftningen, digitalt 
utanförskap, sociala företag och delningsekonomi/cirkulär ekonomi. Social innovation som fenomen 
och begrepp skulle också kunna vara ett inledande samhällssamtal för att skapa en tydligare bild av 
det och vad PSI gör. AU välkomnar alla organisationer i PSI att föreslå teman och delta i 
Samhällssamtalen. Vill man delta kring ett tema eller föreslå ett tema kontaktar man Johan Larsson: 
johan.larsson@coompanion.se   

Aktivitet: information om PSI:s externa aktiviteter publiceras på PSI:s webbplats, i RÖL:s 
webbkalender, i partnernas respektive sociala mediekanaler.  
Partnerna uppmuntras att sprida informationen i sina respektive nätverk och forum för information 
där målgrupperna finns.  

Aktivitet: undersöka praktiska möjligheter kring att skapa en process för hur vi kan 
systematisera omvärldsbevakning för pågående sociala innovationsprojekt i länet.  
Syftet är att inspirera och bidra till lärande.  

Aktivitet: se över behov och praktiska möjligheter till nyhetsbrev från PSI samt ta fram förslag 
på struktur och innehåll 
Ett nyhetsbrev kan fungera som en förlängning av erfarenhetsutbytet som sker på stormöten i form 
av presentationer och omvärldsspaning. Nyhetsbrevet kan också ge tips om stöd, utlysningar och 
events.  

 

Mål 2. Att främja samverkan och erbjuda projektstöd 
Det finns ett intresse i PSI för projekt som resurs. Här finns flera steg som nätverket kan ta.   

Aktivitet: Informera om aktuella utlysningar 
I samband med aktuella utlysningar informerar AU partnerna i PSI.   

Aktivitet: Samlas kring projekt/utlysning/ansökan 
En intern workshop/möte angående projekt/utlysningar/ansökningar. Om möjligt tajmas ett möte 
med när en utlysning för civilsamhället ligger ute.  

Aktivitet: Ett event med fokus på att träffa finansiärer 
AU arrangerar ett event där finansiärer bjuds in för att presentera aktuella och kommande 
möjligheter/utlysningar.  

Aktivitet: Börja utveckla Projektbanken  
För att projektmedel ska skapa förutsättningar för social innovation på både strategisk och operativ 
nivå i länet börjar AU att utveckla en intern projektbank. De teman som har identifierats genom 
workshop med PSI på stormöte under hösten 2021 är exempelvis: sociala företag, studier och 
arbetsmarknad, psykisk ohälsa, utanförskap, socialt förebyggande arbete, klimat, 
landsbygdsutveckling, inkludering och arbetsmarknad. Projektbanken syftar till att vara förberedande 
inför projektmöjligheter (utlysningar).  

 

Mål 3. Att erbjuda råd och stöd för utvecklingen av sociala innovationer 
Råd och stöd i utvecklingen av sociala innovationer kan ges på olika sätt av organisationerna som 
ingår i PSI. Ibland kan det handla om att hänvisa till en annan organisation/rådgivare/finansiär. I PSI 
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finns ett rådgivningsteam vars kärna består av Coompanion och Activa. Andra organisationer är också 
viktiga från fall till fall.  

Aktivitet: Rådgivningsteamet är tillgängligt för rådgivning  
För kontakt finns länkar publicerade under rubriken Rådgivning och metodstöd på PSI:s webbplats.  

Aktivitet: Presentation av sociala innovationsprojekt 
De beviljade stöden till social innovation från RÖL publiceras på RÖL:s webbplats.  

Ett event arrangeras av rådgivningsgruppen och RÖL där organisationer som har fått stöd från RÖL:s 
stödform för social innovation presenterar sina projekt.  

 

Organisation 
Under 2022 anordnas 2-4 stormöten. AU har ansvaret för att planera och genomföra dessa.   

Arbetsutskottet ansvarar för PSI:s arbete och frågor löpande. Det kan handla om att omvärldsbevaka, 
diskutera hur vi kan utveckla PSI så att det är relevant för medlemmarna, ta beslut om teman för 
samhällssamtal, planera stormöten, ta fram och revidera strategier och planer för PSI. 
Arbetsutskottet har möten var tredje vecka. 

Under 2022 ingår följande parter/personer i arbetsutskottet:  

• Anders Hagman, Svenska kyrkan 
• Anders Johansson, Coompanion 
• Lotta Karlsson-Andersson, stiftelsen Activa 
• Pia Ridderby, Örebro universitet 
• Åse Sundqvist, Verdandi 
• Helena Lundell, Fontänhuset Örebro  
• Anders Bro, Region Örebro län 
• Mia Eriksson, Region Örebro län  
• Mona Hedfeldt, Region Örebro län (sammankallande) 

Uppföljning 
AU ansvarar för att PSI:s mål och aktiviteter följs upp. Politiskt ansvarig nämnd hos Region Örebro län 
är kulturnämnden.  
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