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  Diarienummer       
(Fylls i av Region Skåne) 

1. ALLMÄNNA UPPGIFTER        

  

Ansökningsdatum:  
2021-01-28    

Namn på projekt/insats: 
 SYV - digital plattform Skåne 

Sökt belopp (inkl andra aktörer) (SEK):  OBS! Medfinansiering arbetstid 
615 000 kr 

Därav sökt av Region Skåne (SEK):  
300 000 kr 

      

 

 
2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART 

 

Sökande part:  
Malmö stad    

Juridisk status:  
KOMMUN    

Organisationsnummer:  
212000-1124 

Adress: 
August Palms plats 1 

Postnummer: 
215 80    

Ort: 
Malmö    

Telefon: 
040-34 10 00    

E-post: 
eva.ekmark@malmo.se 

Webbsida: 
www.malmo.se   

Postgiro: 
  

Bankgiro: 
172-5183    

Har sökanden rätt att dra av momsen för projektets 
kostnader?  

Ja X Nej ☐ 

Kontaktperson/firmatecknare: 
Eva Hallberg/Anders Malmquist och Helen Nyman 
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Telefon: 
      

Mobiltelefon: 
0709-50 13 30 

E-post: 
eva.hallberg@malmo.se     

Projektledande organisation: 
Pedagogisk Inspiration Malmö stad 

Kontaktperson: 
Eva Ekmark     

Telefon: 
      

Mobiltelefon: 
0732-51 86 10 

E-post: 
eva.ekmark@malmo.se      
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1. Sammanfattande slutsats och rekommendation 
Under förstudien har vi kunnat fastställa att det finns stort intresse och behov av EN gemensam 
ingång, en Digital plattform för ökad valkompetens, bättre matchning och hållbar 
kompetensförsörjning i Skåne. Det har våra sammanställningar och analys av genomförda insatser 
under förstudien tydligt visat. Det har också stått klart för oss att framtagning och implementering av 
en digital plattform, i det utförande och format som målgruppen vill ha, är en process som måste ske 
stegvis för att ge långsiktigt hållbara strukturer.  
 
Vi har genom förstudien startat en förankringsprocess och synliggjort målgruppens behov av en 
modern, digital och interaktiv digital plattform. Detta för att underlätta och öka samverkan mellan 
utbildning och arbetsliv. Styrgruppen för deltagande kommuner har gett arbetsgruppen klartecken att 
fortsätta arbetet i ett nästa steg och under hösten rigga för framtagning av en digital plattform - en 
prototyp som ska kvalitetssäkras innan den erbjuds till samtliga 33 kommuner. 
 
Mål för förstudien är uppnått. För att arbetet ska kunna fortgå utan avbrott äskar styrgruppen om att 
få behålla kvarvarande finansiella medel från Region Skåne. Avsikten är att under hösten söka mer 
medel för framtagning och kvalitetssäkring av hårdvaran (steg 3). Därefter är avsikten att driften för 
plattformen sker inom ordinarie verksamhet (steg 4).  
 

 
2. Bakgrund och beskrivning  
 
Problem/Utmaning:  
Det finns idag ett stort antal aktörer och många olika ingångar, digitala stöd och hemsidor med 
information, som avser inspirera till samverkan mellan skola och arbetsliv. Utmaningen är att det finns 
så mycket stödmaterial, organisationer och verksamheter som vill bidra att det är svårt att se ”trädet 
för hela skogen”. I en allt mer digitaliserad värld, där effektivitet och resultat påverkar den enskilde 
individens arbetsbörda, oavsett om man jobbar inom utbildning, näringsliv eller övrigt arbetsliv är 
behovet ännu större att tidseffektivt hitta rätt kontakter, information och vägar att gå vidare.  
 
Flera rapporter visar på samhällets behov av matchning till bristyrken såsom exempelvis inom vård 
och omsorg, teknik och pedagogik där kompetens saknas. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv 
behövs, elever har behov av förebilder och förstå varför hen utbildar sig och förstå kopplingen mellan 
utbildning och egna tankar om framtid och arbetsliv.  
 
Behov/Syfte 
Vi såg ett behov av att underlätta och effektivisera informations- och kompetensutvecklingsflödet för 
alla, både utbildning och arbetsliv. Syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att skapa EN 
ingång för alla som vill bidra till elevers valkompetens och samhällets kompetensförsörjning.  
 
Avsikten var också att skapa likvärdighet och få en kvalitetshöjning för Skånes kommuner. Att 
underlätta, stödja och vidareutveckla samverkan mellan utbildning och arbetsliv när det gäller 
generell och individuell vägledning samt bidra till en kvalitativ stödstruktur som genererar utvecklad 
kompetensförsörjning och bidrar till tillväxt i Skåne. 
 
Mål  
EN samlad digital plattform för hela Skåne, som ska underlätta och vara till stöd för alla som 
vill/kan/bör samverka mellan utbildning och arbetsliv, i både individuell och generell mening för ett 
livslångt lärande. All kunskap samlas på ett ställe, till en kunskapsbank där alla bidrar.   
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Delmål - förprojektering 
Undersöka behov och skapa delaktighet, förankring och framtagande av förslag på digital plattform 
som ökar samverkan mellan utbildning och arbetsliv. 
 
Målgrupp utifrån ansökan till förstudien  

- Elever inom alla kommunala och fristående skolformer – inledningsvis grundskola, 
grundsärskola och gymnasiet.  

- Skolpersonal inom alla kommunala och fristående skolformer (skolledare, lärare, syv, fritids, 
elevhälsa med flera) 

- Arbetsliv (näringsliv, offentlig och ideell sektor) 
- Vårdnadshavare 

 
Indirekta målgrupper 

- Skolhuvudmän 
- Företrädare för politiken 

- Verksamhetschefer inom alla områden 
- Alla kommuninvånare 
- Nationella intressenter 

 
 
3. PROJEKTORGANISATION OCH GEOGRAFISKT OMRÅDE FÖR 
FÖRSTUDIEN 
  
Förstudien har genomförts av företrädare för Skånes fyra hörn: Kristianstad, Lund och Malmö, 
Ystad och Helsingborg. 
 
Förstudien ägs av Malmö, Lund, Kristianstad, Ystad och Helsingborg till lika delar.  
Kommunövergripande styrgrupp: Deltagande kommuner har ingått i styrgruppen med två personer 
vardera, 1 ordinarie ledamot och 1 suppleant.  Styrgruppens uppdrag har varit att genom styrning 
och ledning skapa förutsättningar för genomförande och fortsatt arbete. Sammansättningen har 
utgjorts av företrädare för kommunernas utbildnings- och näringslivsavdelningar samt 
arbetsgruppen. 

 

Styrgrupp Roll Kommun 

Eva Hallberg Enhetschef Pedagogisk 
inspiration 

Malmö 

Johan Mars Österberg Marknad- och Näringslivschef Ystad 
 

Annette Holm Persson Chef för Avd 
gymnasieplanering, 
vägledning och forskning 

Helsingborg 
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Eva Nilsson Utbildningschef grundskola 
och grundsärskola 

Lund 

Magnus Karlsson  Enhetschef administrativ 
enhet utvecklingsavdelningen 

Kristianstad 

Arbetsgrupp Roll Kommun 

Eva Ekmark Utvecklingssamordnare 
Strategisk utveckling 
SYV/SSA 

Malmö 

Jenny Norberg Randowo Näringslivsutvecklare Ystad 
 

Marlene Klit Welin SYV strateg  Helsingborg 
 

Gunilla Månsson Syv-samordnare Kristianstad 
 

Anita Borgshammar 
Ringlander 

Praosamordnare Lund 

 

 
Under förstudien var syftet att rekrytera en Projektkoordinator (50% av en heltid): Koordinatorns roll 
skulle vara ”spindeln i nätet”, sammankalla till styr- och referensgruppsmöten, följa upp och 
administrera/dokumentera utkomst av möten, resultat, informationsinsatser, ha överblick och driva 
projektet mot satta mål. Rekryteringen genomfördes men projektkoordinatorn valde att avsluta sitt 
uppdrag efter ca en månad. Då arbetet redan var i full gång togs beslut i styrgruppen om att inte 
påbörja ny rekrytering. Istället gjordes en ansökan om förlängning av förstudien, vilken beviljades till 
2022-06-30. Arbetsgruppen har sedan dess ansvarat för det operativa genomförandet. 
 
Referensgrupper/personer 
Med referenspersoner menar vi alla som på något sätt har deltagit med input till förstudien.  
 
Arbetsgruppen har vid flera olika tillfällen träffat nationella och regionala referenspersoner för 
kunskapsinhämtande och erfarenhetsutbyte såväl enskilt som i grupp. Det fortsatt arbetet kan leda till 
fler indirekta samarbetspartners för utökat erfarenhets- och kunskapsutbyte. 
 
Exempelvis var det ett brett deltagande från flera kommuner och professioner vid workshopen i 
december. Möten har också hållits med företrädare för Skolverket, Syvonline, Jobbtech, 
Vägledningscentrum Mölndal, Region Skåne, Skånes kommuner, Skånevux, Arbetsförmedlingen, 
näringslivsavdelningar och IT professioner i kommunerna.  
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4. GENOMFÖRANDE 
 
Projekttid 21-04-01 – 22-06-30 fördelat enligt nedan: 

1. Uppstart    21-04-01 – 21-07-31 
2. Genomförande    21-08-01 – 22-02-28 
3. Bearbetning & sammanställning  22-03-01 – 22-04-30 
4. Avslut      22-05-01 – 22-06-30 

Arbetsgruppen har genomfört flera aktiviteter för behovsinventering och kartläggning på både 
kommunal och regional nivå under förstudien för att undersöka få input och och samla in 
förväntningar. Vi har även gjort omvärldsbevakning för att samla in goda exempel och erfarenheter 
från verksamheter och myndigheter.  

Sammantaget har vi fått in massor av underlag som behandlats, analyserats och återkopplats till 
målgruppen. Förstudiens arbete har inneburit ett lärande, både tvärkommunalt samt även inom 
kommunerna och i arbetsgruppen. 

     
Aktiviteter 
För att driva projektet framåt har arbetsgruppen träffats kontinuerligt. Arbetet har innefattat planering 
och organisering av aktiviteter, sammanställning och analysarbete men även intern uppföljning och 
lärande. (Bilaga1: Analys - sammanställt underlag 1+2 februari) 
 
Dokumentation och administration har skett via Google Drive som en gemensam plattform. 
 
Tabellen nedan visar en översikt av aktiviteterna som arbetsgruppen genomfört. 
 

Aktivitet Deltagare/målgrupp Syfte och genomförande 

Kick off 
 

Intressenter utifrån 
förstudiens tilltänkta 
målgrupper  

Vi gav information om förstudien, skapade 
delaktighet och fick en första input av deltagarnas 
tankar. 

Informations- 
insatser 
 

Intressenter utifrån 
förstudiens tilltänkta 
målgrupper samt 
organisationer, 
branschföreträdare och 
myndighetsföreträdare. 
Men även utifrån möjliga 
ägare av plattformen 
samt relevanta 
representanter i 
kommunerna. 

Förankring, delaktighet och inkludering genom 
digitala informationsträffar. 
Samlat in underlag för förväntat/önskat innehåll 
på kommunal och regional nivå. 
Arbetsgruppen har även skapat en digital sida där 
man kan följa projektet löpande. 

Workshop 
 

Bred representation från 
utbildning, arbetsliv, 
näringsliv och 
myndigheter tillika 
referenspersoner. 

Förankring, delaktighet och inkludering. Samla in 
värdefull och fördjupad input samt 
behovsinventering. 
Samlade in konkretiserat innehåll som underlag 
för att kunna systematisera framkomna behov och 
ännu tydligare visualisera plattformen. 
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Samlade in underlag för förväntat/önskat innehåll 
på kommunal och regional nivå 

Referens- 
gruppsträffar 

Representanter från 
kommunernas 
Kommunikations- 
avdelningar 
Representanter från 
kommunernas IT-
avdelningar 

Samla in värdefull input utifrån förstudiens ev 
hinder men framför allt möjligheter. 

Kontinuerlig 
avstämning med 
samarbets- 
partners 

Skånes kommuner   
Region Skåne  
Kommunala 
näringslivskontor 
Företagarorganisationer 
 

Omvärldsanalys 
Genom att bjuda in till alla aktiviteter som 
arbetsgruppen genomfört såsom work shop, 
informationsträff etc men även separata träffar 
med Region Skåne och Skånes kommuner. 
 

Kartläggning  Aktörer/leverantörer Vi har gjort en kartläggning av befintliga aktörer 
som kan bidra till elevers valkompetens. (Bilaga 2: 
Kartläggning) 

Undersöka 
möjliga 
leverantörer av 
plattform och ta 
in offerter - RFI 

Leverantörer av digitala 
system 

Kontakt med leverantörer av möjliga lösningar för 
en interaktiv plattform utifrån förstudiens 
kravspecifikation. 
Innehåll som kunde bidra till en tydlig visualisering 
för fortsatt arbete. (Bilaga 3: Möjliga leverantörer 
utifrån RFI)  

Återkoppling 
träffar 

Bred representation från 
utbildning, arbetsliv, 
näringsliv och 
myndigheter tillika 
referenspersoner/samarb
etspartners. 

Förankring, delaktighet och inkludering. 
Avstämning och presentation av förstudiens 
nuläge och resultat genom att bland annat 
presentera visualisering av möjlig prototyp utifrån 
svar på RFI. 
Implementering inför nästa steg. 

Kontakt 
gränssnitt 

Skolverket 
Skånevux 
Syvonline 
Skånegy 
Ide’banken Ystad 
STUDIO SYV 
Ystad-Malmö 
Arbetsförmedlingen 
PRIS 

Dialogmöten för förankring, delaktighet, 
erfarenhetsutbyte och inkludering. 

Undersöka och 
identifiera fler 
kommuner för 
kommande steg 

Eslöv, Kävlinge, Lomma,  
Staffanstorp. 
Hörby, Höör, Simrishamn, 
Sjöbo, Svalöv, Tomelilla  

Möjliga kommuner att föra dialog med utifrån 
Sparbanksstiftelsens prioriterade kommuner 
och/eller ett 4-hörn perspektiv finns ingångar till 
dessa kommuner. 
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Hässleholm, Osby, Östra 
Göinge och Familjen 
Helsingborg 

Sätta 
organisation och 
finansiering för 
fortsatt arbete 
och framtagande 
av plattform. 
 
 
 

Region Skåne 
Skånes kommuner 
Deltagande kommuner i 
förstudien 

Arbetsgruppen har kommunicerat med både 
Region Skåne och Skånes kommuner kring nästa 
steg.  
Styrgruppen har gett arbetsgruppen mandat att 
fortsätta arbetet under steg 2 med nuvarande 
organisation. 
Arbetsgruppen har undersökt möjliga finansiella 
bidrag, som finns att söka för arbetet under steg 
2. Detta arbete har gjorts i samråd med 
styrgruppen. (Bilaga: 4 Möjliga finansiärer) 

Ta fram hållbara 
strukturer för 
implementering 
och finansiering 
för långsiktig, 
varaktig 
användning 

Skånes kommuner  
Styrgrupp 
Region Skåne 

Arbetsgruppen har fört dialog med Skånes 
kommuner och fått positiv respons. Det är i 
nuläget för tidigt att konkretisera detta arbete. Det 
har under förstudien blivit tydligt att det kommer 
att krävas en framtagen, testad och utvärderad 
prototyp.  
Samma dialog har kontinuerligt lyfts i styrgruppen.  
Det är i nuläget för tidigt att prata om 
implementation, detta kan först ske efter steg 2. 

Informations- 
insatser 

 Arbetsgruppen har tagit fram en 
kommunikationsplan som stöd för internt arbete. 
(Bilaga 5: Kommunikationsplan)  
För extern informationsspridning finns en digital 
informationssida 
https://www.ystad.se/naringsliv/skola----
naringsliv/regionaltprojekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*M
TkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ.. 

Jämställdhets- 
integrering 

 
 

Se under punkt 5 “Sammanställning och analys 
av förstudien” 

Fyra 
styrgruppsmöten 

Styrgrupp+arbetsgrupp Delaktighet, information och återkoppling till 
styrgruppen. 
Säkerställa förstudiens progression.  
Säkerställa mandat från styrgruppen till 
arbetsgruppen. 

Omvärlds- 
bevakning 

Skolverket 
SYV online 
Arbetsförmedlingen 
Jobtech 
Skånevux 
Vägledningshus Campus 
Mölndal 

Arbetsgruppen har träffat flera aktörer och 
representanter separat för erfarenhetsutbyte, 
delaktighet, informationsutbyte, input på 
förstudien och tankar framåt, samt tagit del av 
rapporter. 

https://www.ystad.se/naringsliv/skola----naringsliv/regionaltprojekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*MTkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ
https://www.ystad.se/naringsliv/skola----naringsliv/regionaltprojekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*MTkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ
https://www.ystad.se/naringsliv/skola----naringsliv/regionaltprojekt/?_gl=1*15u6y9v*_ga*MTkyMDY0NDk4Ni4xNjU1NzI2NDQ2*_up*MQ
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Skånes Kommuner 
Skånegy 
Region Skåne 
Företagarorganisationer 
Kommuner i Skåne 
WSP 
STUDIO SYV 

 

 
5. SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS AV FÖRSTUDIEN  
 
Utifrån genomförda aktiviteter, kartläggningar och omvärldsanalyser har arbetsgruppen tagit fram 
underlag för EN gemensam digital plattform.  
 
Underlaget visar att EN gemensam plattform är en god förutsättning för likvärdig information som ett 
långsiktigt hållbart stöd för det livslånga lärandet och en individs ständigt pågående karriärprocess.  
 
Under arbetets gång har vi omformulerat arbetsnamnet för att skapa ökad förståelse och delaktighet 
hos både skola och arbetsliv till en Digital plattform för ökad valkompetens, bättre matchning och 
hållbar kompetensförsörjning i Skåne.  
 
Kortfattat är plattformens syfte att 

● Samla alla aktörer och goda exempel under ett och samma tak där hänvisningar görs till 
relevanta externa hemsidor och länkar.  

 
● Ge ökad tillgänglighet,  likvärdighet och kvalitetshöjande samarbete mellan utbildning och 

arbetsliv i hela Skåne. 
 

● Vara en tidsbesparande gemensam plats där besökaren hittar information, inspiration och 
konkreta samarbetsmöjligheter. 

 
● Bidra till bättre matchning och hållbar kompetensförsörjning. 

 
Innehåll plattform 
Plattformen ska lyfta in aktörer, nationella och regionala som kan komplettera utbudet till 
målgrupperna. All input från genomförda aktiviteter har genererat i output som att det finns behov av  

● Goda exempel och inspiration 
● Samla aktörer och relevant information  
● Enkla vägar till samverkan mellan skola-arbetsliv 
● Hänvisning och länkar till relevanta sidor 
● Kompetensutveckling  
● Forskning 
● Interaktiv mötesplats 

 

Det har tydligt framkommit att den plattform som förstudien presenterar inte finns på marknaden, men 
att behov finns. För att plattformen ska möjliggöra samverkan, erfarenhetsutbyte och 
kunskapsinhämtning för målgrupperna, ska den vara  en mötesplats som är 

● interaktiv och modern 
● intresseväckande och välkomnande 
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● inspirerande och lättanvänd  
 
Vinst 
Vinster med EN gemensam plattform, utöver de som framkommit i förstudien, kan identifieras utifrån 
sedan tidigare befintligt underlag och rapporter.  

● ”Matchningen på arbetsmarknaden” SCB 
● ”Rätt kompetens till företagen” Tillväxtverket 
● ”Utbildning och ekonomisk utveckling (orsakssamband) ” Finansdepartementet 
● ”Uppföljning av gymnasieskolan” Skolverket 
● ”Studieresultat gymnasiet” Ekonomifakta 
● ”Kommunens merkostnad för obehörig elev” Rapport SKR 
● ”Viktig samverkan mellan skola och arbetsliv” Utbildningsdepartementet 
● ”Utredning om förlängd skolgång och sänkt skolpliktsålder” Utredning Regeringen 
● ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle” SOU 

 
Målgrupp 
En viktig aspekt som arbetsgruppen vill lyfta är att vi formulerat om målgrupperna med stöd av 
referenspersonerna under förstudien. Med primära målgrupper menar vi användare som hittar 
plattformen kopplat till sin yrkesfunktion medan sekundära målgruppen blir introducerad för den.   
 

Primära målgrupper Sekundära målgrupper 

Studie- och yrkesvägledare Elever grund+grundsärskola 

Lärare Elever gymnasium + gymnasiesärskola 

Närings och arbetslivs Deltagare KAA, AME 

Kommunala aktivitetsansvaret KAA Näringslivsutvecklare 

Arbetsmarknadsenheter AME Vårdnadshavare 

 Skolledare 

 Politiker 

Request for information (RFI) 

Resultat från aktiviteter sammanställdes i en RFI, som gick ut till möjliga leverantörer i avsikt att få en 
uppfattning om den plattform målgrupperna har behov av kan levereras. (Bilaga 6) 
 
Jämställdhetsintegrering och miljö 
All information och aktiviteter inom förstudien har planerats och genomförts utifrån ett jämställt och 
tillgängligt perspektiv. Vi har erbjudit digitala och fysiska mötesplatser samt skriftliga, muntliga och 
digitala informationsinsatser. 
 
Plattformen är även ett stöd till kommunernas arbete för att jobba långsiktigt med de globala målen 
och vi ser framför allt en tydlig koppling till:  
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Genom att skapa intresse för och medvetandegöra elever kring bristyrken och kunskaper om 
yrkeslivet ges bättre förutsättningar för individer att göra hållbara framtidsval.  
Plattformen bidrar även till att skapa intresse för och medvetandegöra kring karriärväxling. 

 
En digital plattform som samlar information på ett överskådligt och intresseväckande sätt gynnar alla 
målgrupper. Vidare är en grundförutsättning att besökare på plattformen kan få text uppläst, tillgång 
till information på olika språk och information genom visualisering.  

 
Förankring inför steg 2 
Arbetsgruppen har haft nära samarbete med alla målgrupper och samarbetspartners. Vi kan se en 
viss avsaknad av intern strategisk förankring. Dock ser vi att det är först nu som arbetsgruppen har 
kunnat presentera ett konkret resultat av förstudien, dvs förslag på en visualiserad prototyp, vilket vi 
tror kommer bidra till ett smidigt förankringsarbete framåt. Här har vi varit mycket tydliga till 
styrgruppen som är medvetna om detta behov. Vi har även varit i dialog med Skånes kommuner där 
vi framfört vårt önskemål om att presentera förstudien i de strategiska nätverken inom utbildning och 
arbetsmarknad. Vi ser Region Skåne som en viktig samarbetspart och möjliggörare i fortsatt arbete. 

 
Steg 2 – Pilotprojekt hösten 2022 
Styrgruppen ger arbetsgruppen mandat att fortsätta steg 2.  
 
Med förhoppningsvis kvarvarande budgeterade medel från Region Skåne ska vi utgå från resultaten i 
förstudien, ta fram och prova en prototyp av en digital plattform för samverkan mellan utbildning och 
arbetsliv i de kommuner som ingår i ansökan, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och 
Helsingborg.  
 
Vi ser steg 2 och 3 som en viktig strategisk plan för kvalitetssäkring innan plattformen erbjuds 
samtliga 33 kommuner i Skåne.  
 
Viktiga aktiviteter i steg 2 

● Identifiera och söka finansiering för framtagning av prototyp  
● Samarbete med UX-designer och IT-avdelningarna i kommunerna 
● Sammanställa karta för innehåll och struktur av plattformen 
● Ta fram upphandlingsunderlag för upphandling av plattformsleverantör av prototyp 

 
Steg 3 - Pilotprojekt 2023/2024 
Utgå från steg 2, ta fram, vidareutveckla och förbättra den digitala plattformen samt erbjuda fler 
kommuner att delta i det fortsatta implementerings- och utvecklingsarbetet.  
 
I nuläget identifierade aktiviteter inom steg 3 

● Framtagning av hårdvaran - digital plattform - en prototyp för deltagande kommuner 
● Lansering av plattformen/prototypen i deltagande kommuner 
● Kvalitetssäkring av plattformen/prototypen i deltagande kommuner 



 

SLUTRAPPORT 

 
FÖR NÄRINGSLIVSUTVECKLANDE OCH/ELLER  
TILLVÄXTFRÄMJANDE INSATSER 

 

12 

 

● ev. kompetensutveckling i samband med användande av plattformen 
● Informations- och kommunikationsinsatser 
● Erbjuda plattformen till samtliga 33 kommuner i Skåne 

 
Steg 4  
Steg 4 bygger vidare på all erfarenhet och tidigare genomfört arbete. Avsikten är att drift, underhåll, 
förbättringar för långsiktig och hållbar användning av plattformen sker inom ordinarie verksamhet.  
 
Tänkbara aktiviteter i steg 4 

● Implementeringsinsatser 
● Information och kommunikation 
● Löpande drift och underhåll  

 
 

 

8. PROJEKTBUDGET  
 
Projektet beviljades finansiella medel enligt nedan plan. Efter beslut om att inte anställa 
projektkoordinator fick projektet beviljat från finansiären att använda utbetalda medel till insatser för 
att kunna genomföra projektet utan extra anställd personal. Av 300 000 kr beviljade finansiella medel 
har totalt XX kr använts. Återstår XX kr. Projektbudget redovisas i sin helhet i bilaga 7. 

Kostnadsslag År: 2021  År: 2022  År: 20   År: 20   Totalt 

Lönekostnader egen personal; projektanställd 
(50% av en heltid) 

 195 000   85 000               280 000 

Övriga kostnader för nedan    15 000 5 000   20 000 

Workshopar                          

Styrgruppsmöten      

Referensträffar        

Informationsinsatser                          

Teknisk support          

Totalt/år 210 000 90 000    

TOTAL KOSTNAD 300 000                   300 000 

      

Budgeten inkluderar sociala avgifter Ja X  Nej ☐ 
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9. MEDFINANSIERING 
 
Efter beslut om att inte anställa genomfördes projektet av ordinarie personal i deltagande kommuner. 
Den sedan tidigare utlovade arbetsinsatsen om 10% från ordinarie verksamhet har under projektets 
genomförande uppskattningsvis varierat från 10-40% per vecka. Då detta inneburit merkostnader för 
ordinarie verksamhet äskar styrgruppen om att få behålla kvarvarande finansiella medlen för att kunna 
fortsätta arbetet under hösten utan avbrott. 
 
Tabellen visar tidigare beviljad medfinansiering.  

Medfinansierande 
parter/Intäkter 
(inkl Region Skåne) 

Medfinansierings- 
form 

Kontant bidrag, egen 
arbetsinsats eller 
annan form 

Besluts- 
datum 
ev 
beräknat 

År: 2021/2022   20      20   Totalt 

Malmö  10% egen 
arbetsinsats                  

      Motsvarande 
63 000 

                        

Lund    10% egen 
arbetsinsats                  

      Motsvarande 
63 000 

                        

Kristianstad 10% egen 
arbetsinsats                  

      Motsvarande 
63 000 

                        

Ystad  10% egen 
arbetsinsats                  

      Motsvarande 
63 000 

                        

Helsingborg   10% egen 
arbetsinsats                  

      Motsvarande 
63 000 

                        

TOTAL 
MEDFINANSIERING 

  315 000                           

 

 
 
10. TIDPERIOD FÖR PROJEKTET/INSATSEN 

 

Startdatum:      2021-04-01 Slutdatum: Förprojektering: 22-06-30   
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13. BILAGOR 
 

Bilaga nr Bilagans namn 

1 Analys - sammanställt underlag_220201/02 

2 Kartläggning 

3 Möjliga leverantörer utifrån RFI 

4 Möjliga finansiärer 

5 Kommunikationsplan 

6 Begäran om info RFI-Digital plattform 

7 Projektbudget - redovisning 

 
 
 
 
 


