Mötesplats Social Innovation
Kommer det på hemsidan finnas info om potentiella och aktiva samarbeten? Tex gå att hitta
samarbeten via hemsidan.
Regionala noder till Mötesplats Social Innovation
Vid Luleå tekniska universitet samt Umeå universitet etableras nu regionala noder till den nationella
kunskapsplattformen för social innovation, Mötesplats Social Innovation.
Vill du veta mer? Kontakta projektledarna för respektive nod:
Anna Sandström Emmelin, Umeå universitet
Marita Holst, Luleå tekniska universitet
anna.emmelin@umu.se
marita.holst@ltu.s3

Sök utvecklingsmedel för samverkan kring Agenda 2030
Som en del av satsningen för Mötesplats Social Innovations regionala nod vid Umeå universitet utlyses nu
utvecklingsmedel för samverkan i syfte att stimulera samverkansprojekt mellan forskare vid Umeå universitet och
det omgivande samhället. Projektet ska ta sig an en konkret samhällsutmaning och kunna kopplas till något av
FN:s 17 hållbarhetsmål. Läs mer här.

Kommunpanel (Umeå, Luleå Piteå, Skellefteå)
Kan man få hjälp med sin sociala innovation på sin kommun och kan privatpersoner komma
med sina initiativ/innovationer till kommunen som är relevanta för kommunen?! Och var
isåfall?
Piteå: Privatpersoner kan komma med idéer och förbättringsförslag via ”Synpunkten” eller medborgarförslag (om
det gäller större frågor) via kommunens webbplats. Vi har även en medborgarpanel med pitebor i olika åldrar
som anmält intresse för att vara med och påverka. Panelen sammankallas av en processledare på Piteå
kommun som ansvarar för dialogfrågor. Varje år körs projekt med unga kommunutvecklare som gör sitt feriejobb
med att inhämta inspel i olika frågor.
I sommar har kommunutvecklarna särskilt fokus på mångfaldsarbetet i Piteå samt utveckling av ett av
kommunens större bostadsområden. Vid kommunens näringslivsavdelning finns stöd att få för affärsrådgivning
och utbildningsinsatser för att utveckla en innovativ idé till företag.
Luleå: Vad gäller sociala innovationer så beror det helt på vad frågan gäller. Social innovation som kan leda till
ett företagande hanteras bäst av LNAB (Lule Näringsliv). Social innovation i offentlig sektor via en privat aktör
skulle jag också hänvisa till LNAB.
Vill man gå via projekt för att testa sin sociala innovation kan man ta kontakt med KSAM/mej så leder jag vidare.
Kan också i vissa fall vara AMF som kan vara behjälplig, de har också en stor kunskap i hur söka medel från
Socialfonden (ESF).

Hur samverkar och arbetar resp.kommun med att stärka småföretagare så kommunen inte
konkurrera ut privata sektorer?
Piteå: Stödet till småföretagare sker primärt via kommunens näringslivsavdelning. De erbjuder stöd i form av
rådgivning, utbildningsinsatser osv. Vid näringslivsavdelningen finns även en företagslots som lotsar till
kommunens olika verksamheter och/eller fungerar som länk till övrigt näringsliv och myndigheter. Piteå Science
Park erbjuder en utvecklingsmiljö för forskning, innovation och företagande. Där samlas projekt, aktiviteter, stöd
och inspiration för flera olika tillväxtbranscher. T ex konstnärliga kreativa näringar, cleantech och besöksnäring.
Det finns även olika återkommande mötesytor för att stärka företagande, t ex ”Frukost med näringslivet”,
”Näringslivsgalan” osv.
Det viktigaste för att inte konkurrera ut privata aktörer är att vara noggrann med kommunens neutrala roll vad
gäller t ex upphandling. Då kommunen går in i samhällsnyttiga samarbeten med aktörer inom civilsamhället är
det viktigt att säkerställa att samarbetet/partnerskapet inte riskerar att konkurrera ut likartad verksamhet på
befintliga marknad.
Luleå: Kommunen upplever jag är medveten om att inte utöva konkurrens mot småföretagare, det strider mot
kommunallagen.

Hur kan en privat aktör med en social innovation kunna komma in med en idé till kommunen?
Dvs innovation i offentlig sektor.
Piteå: Företagslotsen vid näringslivsavdelningen är en bra första kontakt. Framförallt om aktuell status i
innovationsprocessen är att undersöka marknadsförutsättningar/potential för att på sikt skapa nya affärer. Ifall det
handlar om att driva ett utvecklingsarbete/projekt ihop med kommunen för att utveckla Piteå som samhälle, kan
Kommunledningsförvaltningens projektkontor vara en första ingång. Om aktören enbart vill lämna en idé eller
förbättringsförslag rekommenderas ”Synpunkten” via pitea.se.
Luleå: Man kan alltid hänvisa till mig, Per Westermark, Maria Bergman eller Roger Ylinenpää på KSAM så kan
vi lotsa vidare.

Pre Option AB
Hur hjälper du utländska specialister?
Vi ser till att utländska specialister förstår de lokala möjligheterna. Allt sköts digitalt, dvs. vi sköter ingenting
administrativt eller möter potentiella kandidater. Sajten är uppbyggd för att verka som en portal så att potentiella
kandidater enkelt kan förstå vilka arbetsgivare det finns i respektive stad.

Vad är skillnaden mellan PreOption och AF?
PreOption är 100% digitala och slussar enbart kandidater till arbetsgivare och lediga jobb. Läs tidigare
kommentar.

Preoption - Går ni med vinst? Om inte när ser ni att ni kan göra det?
PreOption AB har gått med vinst sedan dag 1.

Hur ser din ekonomiska modell ut? Betalar allts företagen för denna tjänst, på vilket sätt i så
fall?
Företagen betalar för annonsering/marknadsföring. Vi har en löpande prenumeration varpå företagen erhåller en
inloggning. Där kan företagen skapa sin egen karriärsida, ladda upp egna jobbannonser, se statistik, köpa olika
typer av content m.m. I prenumerationen ingår marknadsföring på sociala medier. Kontakta oss för prisuppgifter,
då dessa varierar från företag till företag.

Sömnadskollektivet
Var kan jag köpa från Sömnadskollektivet?
Sömnadskollektivet finns på Köpmangatan 25 i Luleå, hos oss kan du köpa textila produkter i återvunnet material
som frukt och grönsaks påsen även kläder , du kan också anlita oss för diverse skrädderitjänster.för fler frågor
kontakta oss via mail eller Facebook/ info@somnadskollektivet.se

Kan jag komma in med saker som behöver lagas?
Ja du kan lämna in plagg som vi kan laga kontakta oss via mail info@somnadskollektivet.se eller Facebook
/0920226633

Kan jag önska en modell av plagg för uppsydnad?
Ja vi syr på beställning efter dina önskemål kontakta oss via mail info@somnaskollektivet.se eller facebooksidan
eller tel 0920226633.

Tar sömnadskollektivet emot praktikanter?
Ja vi tar emot praktikanter i mån av plats.

Är de övriga 3 anställda i sömnadskollektivet även med i den ekonomiska föreningen?
De tre anställda är inte medlemmar ännu , men de har möjlighet att bli medlemmar om de vill.

