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Projektresultat för Vinnovas bedömning

Projektsammanfattning - Utfall *

Slutrapport till Vinnova



Skaraborgs Innovationssluss har under projektperioden genomfört två stycken utbildningar,
tillsammans med Linköpings Universitet, med ett drygt 30-tal enhetschefer från Skaraborgs 15
kommuner. Utfallet av dessa har varit mycket positivt, såväl från utbildningsaktören som
deltagarna vilket inte minst påvisas av att flera kommuner har fortsatt arbeta med deltagarnas
projekt och som genererat nya tjänster och arbetssätt i organisationerna.

  
Projektet har också identifierat och skapat relationer med en rad olika aktörer inom
innovationsstödssystemet, såväl lokalt (Skaraborg/Västra Götaland) som nationellt, och som
sedan spridits vidare till kommunerna genom delprojektledarna. Nätverksbyggandet har främst
skett genom arbetet med kommunernas inkomna ideér.

  
I mars 2018 öppnade Skaraborgs Innovationssluss upp ett webbformulär på vår hemsida där
medarbetare i Skaraborgs kommuner kunde lämna in sina idéer/innovationer. Inkomna idéer har
värderats utifrån metoder och processer som projektet byggt upp, bland annat för att analysera
nytta, värde, potential m.m. Under projektets gång har 55 idéer från 15 kommuner/organisationer
inkommit.

  
Projektet förlängdes (jan-jun) med ambitionen att genomföra ett fortsättningskoncept av
innovationsledarskapsutbildningen och arbeta vidare med de idéer som var i loopen. Utbrottet av
Covid-19 och omständigheterna det medförde har försvårat detta, vilket främst påverkar de
kommuner som hade "timmar" till förfogande då dessa inte kunnat nyttjas genom utbildningen.
Pandemin har även försvårat fortsatt idéarbete då idébärarna i flera fall fått andra prioriteringar i
den egna organisationen.

1419 / 1500 tecken

Mål för projektet - uppfyllelse *
Processen för mottagandet av idéer och utmaningar utvecklas utifrån de idéer som kommer in.
Idéerna har bedömts och prioriterats utifrån en framtagen modell. Det som har efterfrågats är hur
vi skulle kunna sprida idéerna på ett bättre sätt mellan kommunerna och hur andra medarbetare
skulle kunna integrera och delta i processen. En teknisk plattform för detta har diskuterats men
har inte kunnat verkställas då en fortsatt finansieringslösning ej har gått att lösa.

  
En innovationskultur har etablerats i kommunerna genom de utbildade enhetscheferna som gått
innovationsledarskapsutbildningen. Dessa blir ambassadörer för nya arbetssätt och nya
tankegångar. Projektarbetena från utbildningar har i flera fall implementerats som
lösningar/arbetssätt i aktuella kommuner. Fortsättningsutbildningen med LiU, som skulle
genomförts under våren 2020 (flyttad mha Covid-19) har som fokus att vara ett verktyg för
kursdeltagarna för att sedan kunna vidareutbilda personal inom den egna organisationen. 

  
En förvaltningsplan för fortsatt drift av Skaraborgs Innovationssluss har tagits fram och delgivits
Skaraborgs kommunchefer, såväl muntligen som fysiskt. Kommunerna tog dock beslutet att inte
fortsätta finansieringen efter projektperioden, beslutet grundades sig utifrån kommunernas
ansträngda ekonomiska läge de kommande åren.

 Projektet har under perioden etablerat goda förbindelser mellan regionala aktörer inom
innovationsstödssystemet, och då främst mellan Science Park Skövde och Högskolan i Skövde
samt Hälsotekniskt Centrum Skaraborg. 

 Projektet har under projekttiden kommunicerat genom såväl nyhetsbrev, hemsida, som tryckt
material.

1420 / 1500 tecken



PROJEKTREFERAT FÖR PUBLICERING
Projektreferat för publicering på www.vinnova.se och som en del av öppen data.
Jag är medveten om att nedanstående uppgifter kommer att publiceras efter granskning och eventuell redigering av Vinnova *: Ja

Syfte och mål - uppfyllelse *
Syftet med projektet är att Skaraborgs kommunerna ska få kunskap och stöttning i att
vidareutveckla idéer och innovationer i samverkan genom att etablera en gemensam
innovationssluss. Projektet ska skapa strukturer och organisationskultur som tar tillvara
digitaliseringens möjligheter för ökad innovationsförmåga.

  
Genom en gemensam sluss kan fler idéer realiseras då kostnaden för utvecklingen av en idé till en
innovation kan delas eller vara gemensam för flera kommuner. Slussen säkerställer att samma idé
inte vidareutvecklas i flera kommuner samtidig.

480 / 500 tecken

Syfte och mål - uppfyllelse - på engelska *
The purpose of the project is for the municipalities of Skaraborg to receive knowledge and support
in further developing ideas and innovations in collaboration by establishing a common innovation
lock. The project will create structures and organizational culture that take advantage of
digitalisation's opportunities for increased

  
Through a platform, more ideas can be realized as the cost of developing a idea for an innovation
can be shared or shared by several municipalities. The project ensures that the same idea is not
further developed in several municipalities at the same time.

499 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall *
En process för mottagande av idéer har etablerats liksom strukturer, verktyg, kunskap och
processer ute i våra kommuner för att fortsätta kunna arbeta systematiskt med innovationsfrågor.

  
En förvaltningsplan för fortsatt drift av projektet (efter projektfinansiering) har tagits fram och
presenterats för Skaraborgs 15 kommunchefer. På grund av den ekonomiska situation som många
kommuner står inför valde kommunerna att inte fortsätta finansiera en innovationssluss. Men
arbetet är gjort och strukturerna finns, så i framtiden kanske denna tas upp för beslut igen.

485 / 500 tecken

Resultat och förväntade effekter - utfall - på engelska *
A process for receiving ideas has been established as well as structures, tools, knowledge and
processes in our municipalities in order to continue to work systematically with innovation issues. 

  
A management plan for continued operation of the project (after project financing) has been taken
presented and presented to Skaraborg's 15 mayors. Due to the economic situation that many
municipalities face, the municipalities chose not to continue financing an innovation lock. But the
work is done and the structures are there, so in the future this may be taken up for decision
again.

492 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys *
Ett första steg för projektet var att skapa nätverken med kommunerna genom tillsättandet av
delprojektledare, projektets förlängda arm ute i kommunerna. Detta genom träffar och
utbildningar. Delprojektledarna har fungerat som kontaktytor och mottagare av idéer ute i
kommunerna, men också som ambassadörer för den regionala slussen - Skaraborgs
Innovationssluss. Chefer/ledare, vilka skapar förutsättningar för sina medarbetare att arbeta med
innovationer, har genomgått en innovationsledarskapsutbildning.

  
Ett digitalt verktyg för mottagande av idéer har upprättats.

495 / 500 tecken

Upplägg och genomförande - analys - på engelska *



A first step for the project was to create networks with the municipalities through the appointment
of sub-project managers, the project's extended arm in the municipalities. This through meetings
and training. The sub-project leaders have acted as contact points and recipients of ideas in the
municipalities, but also as ambassadors for the regional lock - Skaraborgs Innovationssluss.
Managers / leaders, who create the conditions for their employees to work with innovations, have
undergone innovation leadership training. 

  
A digital tool for receiving ideas has been established.

499 / 500 tecken

Länkar till externa webbsidor
Finns det en webbsida för projektet, klicka på knappen "Lägg till länk" nedan för att skriva in en sökväg.

URL
https://www.skaraborg.se/pagaende-
projekt/pagaende-projekt/innovationsslussen/

78 / 250 tecken

Beskrivning

0 / 100 tecken

https://www.skaraborg.se/pagaende-projekt/pagaende-projekt/innovationsslussen/


SÄRSKILDA VILLKOR
Särskilt villkor

1. Beviljade projekt ska vara representerade av minst två personer vid de programkonferenser eller liknande aktiviteter som Vinnova anordnar under
projekttiden (till omfattningen högst sex under projekttiden). Kostnader för medverkan vid sådan programkonferens är stödberättigande.

Kommentarer
Ingen programkonferens har arrangerats under perioden (jan-juni 2020). Gustaf Lexell och Mikael
Hultberg deltog på projektträffen som arrangerades 13 november i Göteborg.

  
Vid tidigare tillfällen har projektet representerats av Maria Nilsson och Lena Ask

220 / 1500 tecken

Särskilt villkor

2. Projektavtal krävs i detta projekt. Detta avtal ska undertecknas senast i samband med den första lägesrapporten.

Kommentarer
Finns upprättat

14 / 1500 tecken

Särskilt villkor

3. Vinnova ska ha rätt att närvara som observatör vid styrgruppsmöten eller motsvarande.

Kommentarer
Vinnova har fått inbjudan till projektets två avslutningstillfällen i
innovationsledarskapsutbildningarna och deltagit vid ett av dessa

120 / 1500 tecken

Anvisningar och rekommendationer

En uppföljning av hur jämställdhetsaspekter integrerats i projektet kommer att göras i samband med den första lägesrapporten 2017. Detta ska

ske genom att projektet gör en jämställdhetsanalys. Jämställdhetsaspekterna kommer fortlöpande att följas upp under hela projekttiden.



UPPARBETADE KOSTNADER
Nedan ska upparbetade, faktiska projektkostnader fyllas i för redovisningsperioden.

 

Kostnaderna ska fyllas i för den koordinerande projektparten (koordinatorn) och övriga projektparter. Om redovisningsperioden går över ett årsskifte
ber vi dig fylla i kostnaderna i två kolumner då vi behöver veta fördelningen per kalenderår. 

 

De förifyllda siffrorna i kolumnen "Budget" är hämtade från vyn "Projektparter, budget och finansiering" för aktuellt projekt.

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 826 358 7 167 915   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 334 380 767 103   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 10 290 482 899   

Indirekta kostnader 32 000 285 210   

Totala kostnader 1 203 028 8 703 127 9 606 627 903 500 9.4%

Totalt

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 244 658 2 966 856   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 334 380 767 103   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 10 290 482 899   

Indirekta kostnader 32 000 285 210   

Totala kostnader 621 328 4 502 068 4 601 772 99 704 2.2%

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND

Totalt för hela projektet

 

Koordinerande projektpart (koordinator)

 

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND (222000-2188)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 2 800 101 675   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 2 800 101 675 333 657 231 982 69.5%

ESSUNGA KOMMUN

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 0 400 955   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 0 400 955 333 657 -67 298 -20.2%

Falköpings kommun

Projektparter

 

 

KOMMUNKONTOR (212000-2916)

STADSHUS - Falköpings kommun (212000-1744)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 16 100 289 800   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 16 100 289 800 333 657 43 857 13.1%

GRÄSTORPS KOMMUN

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 4 200 203 000   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 4 200 203 000 333 657 130 657 39.2%

Gullspångs kommun

 

 

KOMMUNENSHUS (212000-1595)

Gullspångs kommun (212000-1637)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 11 200 233 800   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 11 200 233 800 333 657 99 857 29.9%

Götene Kommun

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 5 600 177 100   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 5 600 177 100 333 657 156 557 46.9%

HJO KOMMUN

 

 

Götene Kommun (212000-1652)

HJO KOMMUN (212000-1728)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 5 600 164 200   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 5 600 164 200 333 657 169 457 50.8%

KARLSBORGS KOMMUN

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 86 625 345 625   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 86 625 345 625 333 657 -11 968 -3.6%

Lidköpings kommun

 

 

KOMMUNKONTOR (212000-1629)

Lidköpings kommun (212000-1694)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 76 125 334 950   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 76 125 334 950 333 657 -1 293 -0.4%

MARIESTADS KOMMUN

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 5 600 222 425   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 5 600 222 425 333 657 111 232 33.3%

SKARA KOMMUN

 

 

Kommunkontoret (212000-1686)

KOMMUNLEDNINGSKONTOR (212000-1702)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 51 100 450 275   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 51 100 450 275 333 657 -116 618 -35.0%

Skövde kommun

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 5 600 108 500   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 5 600 108 500 333 657 225 157 67.5%

TIBRO KOMMUN

 

 

Skövde Kommun (212000-1710)

KOMMUNKONTOR (212000-1660)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 14 000 317 624   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 14 000 317 624 333 657 16 033 4.8%

Tidaholms Kommun

 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 8 050 410 655   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 8 050 410 655 333 657 -76 998 -23.1%

TÖREBODA KOMMUN

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTOR (212000-1736)

KOMMUNKONTOR (212000-1678)



 Upparbetade

kostnader

Ack. kostnader Budget Återstår jfr med budget

 2020-01-01
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

2016-11-08
 

2020-06-30

 

kr

 

%

Personalkostnader 289 100 440 475   

Utrustning, mark, byggnader 0 0   

Konsultkostnader, licenser m.m 0 0   

Övriga direkta kostnader inkl. resor 0 0   

Indirekta kostnader 0 0   

Totala kostnader 289 100 440 475 333 657 -106 818 -32.0%

VARA KOMMUN

  Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

 

 

Återbetalningskrav eller kommande utbetalning

Det slutliga bidraget som en bidragsmottagare har rätt till är det lägsta av Max stödnivå × Rapporterade kostnader  eller Max bidrag. Max stödnivå och Max bidrag framgår
av vårt beslut. Rapporterade kostnader (ackumulerade kostnader) är de kostnader som rapporterats in av projektet via lägesrapporter och denna slutrapport. Tabellen
nedan visar preliminärt återbetalningskrav eller vad som är kvar att betala ut. 

Projektparter
Max

bidrag
Max

stödnivå
Budget

Rapporterade
kostnader 

Slutligt bidrag 


Återkrav

SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND 3 771 922 87% 4 601 772 4 502 068 3 771 922 0

ESSUNGA KOMMUN 0 0% 333 657 101 675 0 0

Falköpings kommun 0 0% 333 657 400 955 0 0

GRÄSTORPS KOMMUN 0 0% 333 657 289 800 0 0

Gullspångs kommun 0 0% 333 657 203 000 0 0

Götene Kommun 0 0% 333 657 233 800 0 0

HJO KOMMUN 0 0% 333 657 177 100 0 0

KARLSBORGS KOMMUN 0 0% 333 657 164 200 0 0

Lidköpings kommun 0 0% 333 657 345 625 0 0

MARIESTADS KOMMUN 0 0% 333 657 334 950 0 0

SKARA KOMMUN 0 0% 333 657 222 425 0 0

Skövde kommun 0 0% 333 657 450 275 0 0

TIBRO KOMMUN 0 0% 333 657 108 500 0 0

KOMMUNKONTOR VARA (212000-2924)



Tidaholms Kommun 0 0% 333 657 317 624 0 0

TÖREBODA KOMMUN 0 0% 333 657 410 655 0 0

VARA KOMMUN 0 0% 333 657 440 475 0 0

Totalt 3 771 922 - 9 606 627 8 703 127 3 771 922 0

Belopp att betala tillbaka via
Koordinatorn

0



KOMPLETTERANDE FRÅGOR
Vinnova vill gärna ha din uppfattning om hur väl följande frågor stämmer överens med vad du tycker. Svarsalternativen är
graderade från 1 till 10, där 10 är högsta betyg och 1 det lägsta. Markera det alternativ som stämmer bäst överens med vad du
tycker. 

 Då Vinnova ser över rapporteringen kan det upplevas att ni får svara på likartade frågor. Vi ber om överseende med detta.

1. Hur väl motsvarar projektresultatet förväntningarna vid projektstart? *

6

2. Hur enkelt har det varit att ansöka och rapportera i Vinnovas Intressentportal? *

6

3. Hur väl har Vinnovas vägledning och stöd fungerat under projektets gång? *

9

4. Hur nöjd är du med Vinnova som myndighet i sin helhet? *

9

5. Eventuella övriga kommentarer

0 / 500 tecken

6. Hur stor del av projektarbetet har utförts av män i %. *
60



BILAGOR
Här kan du ladda upp bilagor.

 

För ett stort antal av våra beslut finns särskilda krav på rapportering. Dessa framgår i så fall av beslutsmeddelandets särskilda
villkor. Mallar till läges- och slutrapportering för utlysningar med särskilda rapporteringskrav finns på

 Rapportmallar

Revisorsintyg *
Om en bidragsmottagares maximala bidragsbelopp enligt beslutet uppgår till 3 miljoner kronor eller mer ska revisorsintyg från
kvalificerad revisor avseende bidragsmottagaren bifogas slutrapporten. För kommun, landsting och statliga myndigheter accepteras
också revisorsintyg från kommunal yrkesrevisor eller internrevisor. Kostnader för revisorsintyg med upp till 30 000 kronor kan tas
upp i slutrapporten även om fakturan inte kommit.

 

Universitet och högskolor är undantagna från skyldigheten att inkomma med revisorsintyg såvida inte annat framgår av beslut eller
särskilda villkor.

Revisorsintyg krävs för en eller flera
projektparter och ska laddas upp nedan.

Mall för revisorsintyg samt Instruktion för revisorns granskning av bidragsprojekt finns här:
 https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/

Revisorsintyg

Revisorsintyg_1.pdf

Övriga bilagor

 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/sa-har-gar-det-till/?step=17454
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/


Uppföljningsfrågor

Ja
 

Nej

Har projektet lett till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar?

Beskriv FoU-investeringarnas syfte, omfattning etc.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till ökade FoU- eller andra innovationsinvesteringar inom 5 år?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nyanställningar?

Totalt Varav kvinnor

Antal nyanställda

Andel nyanställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett under projektets genomförande

Totalt Varav kvinnor

Antal varaktigt anställda

Andel varaktigt anställda av totalt anställda (procent)

Uppskatta antalet nyanställningar som skett efter projektets slut

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att generera nyanställningar inom 5 år?

Ja
 

Nej

Har projektet lett till nya eller utvecklade samarbeten av betydelse för FoU- och innovationsverksamheten?

Diskussioner förs mellan Science Park Skövde (näringsliv), Högskolan i Skövde (akademi) och Skaraborgs Kommunalförbund (samhälle/offentligt) dvs tripple helix aktörer om
hur vi kan arbeta tätare tillsammans med det regonala innovationsstödystemet. Planerade workshops för såväl våren och hösten 2020 har dock skjutits fram pga rådande
Covid-19 läge

Beskriv dessa samarbeten, t.ex syfte, omfattning, vilken typ av organisationer som ingår etc..

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till nya FoU- eller innovationssamarbeten eller -nätverk inom 5 år?

UPPFÖLJNINGSFRÅGOR



Ja
 

Nej
 

Vet ej

 

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i publikationer?

Antal publikationer

1

 Titel på publikation Publikationsnummer

Artikel

i

tidskrift

Monografi Konferensbidrag Annat

 

Enhancement of innovation in the public sector: a qualitative study of

how Swedish municipalities have worked with innovation hubs to meet

global and social challenges

9013003

Ange antalet publikationer, klicka OK och fyll tabellen.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att göra publikationer baserade på projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet lett till ansökningar om - eller godkända - patent eller andra immaterialrättsskydd?

 

Antal ansökningar

0

 Typ av skydd IPR-nummer Immaterialrättsligt skydd beviljat

Ange antalet ansökningar om patent eller andra imaterialrättsliga skydd som projektet resulterat i. Klicka OK och fyll i tabellen.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att ansöka om patent eller andra immaterialrättsskydd baserat på projektets resultat?

 

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya eller väsentligt förbättrade, produkter (varor eller tjänster)?

Ange antalet nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster). Klicka på OK och fyll därefter i tabellen.



Delprojektledarna i kommunerna har genom utbildningar, workshops och aktiviteter i projektet fått nya metoder och arbetssätt för att kunna arbeta med idéer och innovationer.

Ett sådant exempel är SKR:s Innovationsguiden som har använts av flertalet delprojektledare i kommunerna. LiU-utbildningen, som blev framflyttad till hösten 2020 pga Covid-

19, syftar till att ge kunskaper inom "utlärandet" av innovationsledningsprinciper (train-the-trainer) och som blir ytterligare ett verktyg för kommunerna att kunna använda sig av.

Se tidigare svar angående pågående LiU-utbilding (hösten 2020).

Antal produkter

2

 Vara Tjänst Annat Beskriv kortfattat produkten

 

Förutom att processen blir digital och därmed får såväl högre kvalitet som en besparing i tid, ger den både berörda parter en

möjlighet att följa ”ärendets” gång från ansökan till beslut. Tjänsten är bygg så att man måste göra rätt från början för att ens

kunna skicka in en ledighetsansökan.

 

Den nya Skolstartstjänsten gör det enklare! Nu gör vi det enklare! Vi slopar alla blanketter för kontaktuppgifter och

samtycken vid skolstart. Du använder Vklass för att uppdatera dina kontaktuppgifter och samtycken för dina barn. Tjänsten

pilottestades under läsåret 2019 och driftas nu skarpt från skolstart hösten 2020 i samtliga verksamheter från förskola –

gymnasium inom sektor barn och utbildning i Skövde kommun. Allt sker digitalt och papper använder vi enbart om vh inte

har möjlighet eller vill använda t ex mobilt bank-ID.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att lansera nya eller väsentligt förbättrade produkter (varor eller tjänster) baserade på projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamheter?

 

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att ni inom 5 år kommer att implementera nya, eller väsentligt förbättrade, processer eller sätt att organisera verksamhet baserade på

projektets resultat?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier?

Ja
 

Nej
 

Bedömer ni att ni inom 5 år att använda nya, eller väsentligt förbättrade, affärsmodeller eller strategier baserade på projektets resultat?

Beskriv kortfattat processen eller sättet att organisera verksamheten.

Beskriv kortfattat affärsmodellen eller strategin och dess implementering i verksamheten.

<><
iv=""



Vet inte om denna punkt hör hemma inom aktuell fråga, men vid en kommuns idébrief inför ett antal privata bolag (tilltänkta utvecklingspartner) togs ett

Vet ej

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i intäkter?

 Kronor

Uppskatta det ekonomiska värdet som genererats det senaste året från försäljning av nya produkter (varor och tjänster)

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat inom 5 år kommer att generera intäkter?

Ja
 

Nej

Har projektet resulterat i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik?

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektet kan resultera i utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik inom 5 år?

Ja
 

Nej

Har eller kommer projektet att leda till följdprojekt?

 

Beskriv karaktären på följdprojektet/-en.

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Kommer ni att söka finansiering från Vinnova för att vidareutveckla projektets resultat?

Ja
 

Nej
 

Vet ej

Bedömer ni att projektets resultat kommer att leda till följdprojekt inom 5 år?

Tack för er medverkan!

id="surveyquestionarea">

Beskriv den utveckling av policy eller metoder i offentlig verksamhet eller politik som projektet resulterat i
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Förnamn
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