
40 miljoner investeras i digitalisering och öppna data  

Publicerad 2017-12-13  

 

Digitaliseringen innebär utmaningar på olika nivåer i samhället. Nu kraftsamlar 

Stockholmsregionens aktörer för att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen skapar. 

Strukturfondspartnerskapet har nyligen beslutat att 40 miljoner kronor från Europeiska 

regionala utvecklingsfonden (ERUF) ska investeras i två sammanhållna strategiska satsningar, 

som ska utveckla regionens testmiljöer och tillgängliggöra öppna data för små och medelstora 

företag.  

Stockholmsregionen anses vara en av världens mest konkurrenskraftiga regioner inom informations- 

och kommunikationsteknologi, med en stor koncentration av kunskapsintensiva företag. I regionen 

finns flera hubbar för nystartade tech-företag och de senaste åren har många snabbväxande företag 

med innovativa applikationer inom branscher som bank och finans, digitala spel och musikindustrin 

fått internationell uppmärksamhet.  

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting 

samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen – har 

beslutat att tilldela två projekt sammanlagt 40 miljoner kronor från ERUF i arbetet för en smart stad. 

Inom den offentliga sektorn har myndigheter, kommuner och landsting stora mängder data med stor 

potential att kommersialiseras i form av nya produkter och tjänster. Stockholms stad ska därför 

tillsammans med Storsthlm och övriga 25 kommuner i länet stärka detta arbete i projektet Öppna data 

i Stockholmsregionen.  

Projektet, som beviljas 15 miljoner kronor, ska bland annat utveckla gemensamma standarder och 

tillgängliggöra samt stimulera användning av öppna data bland företag i Stockholmsregionen. Med 

öppna data avses här digital information som är fritt tillgänglig utan inskränkningar, exempelvis 

upphovsrätt och patent. 

– Det finns en stor och delvis outforskad tillväxtpotential inom detta område. Projektet innebär ett 

gemensamt startskott för arbetet i länet, säger Jelena Drenjanin, ordförande i 

Strukturfondspartnerskapet Stockholm. 

Stockholmsregionen har också flera starka miljöer och plattformar som samlar akademi, näringsliv och 

offentlig sektor. KTH ska i projektet Frontrunners for sustainable innovation, som beviljas 25 miljoner 

kronor, stärka och koppla ihop de tre strategiskt viktiga testmiljöerna Urban ICT Arena (Kista), 

Södertälje Science Park och Open Lab för att tillsammans stärka bland annat forskning, innovation och 

tillväxt i små och medelstora företag i Stockholmsregionen.  

Bakom miljöerna i Kista, Södertälje och Open Lab finns också ett antal större företag, forskargrupper 

och offentliga aktörer. Sammantaget har de båda projekten, som ska samarbeta för att uppnå 

synergier, en bred regional förankring. 

– De beviljade projekten ligger helt i linje med målbilderna i den digitala agendan för Stockholms län 

och det finns höga förväntningar på att dessa investeringar kan skapa nytta för de sammanlagt 700 

företag som ska ingå i projektens insatser. Därutöver väntas satsningarna skapa långsiktigt hållbara 

strukturer, både genom den dataportal för öppna data som ska utvecklas och den samverkan som 

etableras mellan de tre miljöerna, säger Jelena Drenjanin. 



75 miljoner investeras för stärkt kompetensförsörjning  

Publicerad 2017-12-06  

75 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i fem projekt som ska 

stärka kompetensförsörjning och etablering av nyanlända i Stockholmsregionen. Tre av 

projekten handlar om sammanhållna satsningar på unga nyanlända. Det beslutade 

Strukturfondspartnerskapet Stockholm den 4 december. 

De senaste åren har länets kommuner tagit emot ett stort antal nyanlända personer, varav många barn 

och unga. Gymnasiekompetens är i dag viktigt för att komma in på arbetsmarknaden, men i dagsläget 

går endast cirka 7 procent av de unga nyanlända vidare från språkintroduktion till nationellt 

gymnasieprogram.                                                                                                                  

Strukturfondspartnerskapet Stockholm – som är sammansatt av politiker från kommuner och landsting 

samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell sektor, däribland Länsstyrelsen – har 

nu beslutat att pengar från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i tre projekt i länet som ska 

utveckla fler, effektiva och mer långsiktiga insatser för att unga nyanlända ska gå vidare till gymnasiet, 

Komvux, högre utbildning eller arbete.   

• Solna stad beviljas knappt 27 miljoner kronor för att i projektet FIA stärka kompetenser och 

samverkan mellan skola, kultur och fritid, föreningsliv och det lokala näringslivet.  

• Nynäshamns kommun, som beviljas drygt 15,5 miljoner kronor, ska i projektet Vägval unga 

samordna arbetet mellan skola, olika förvaltningar, civila samhället och sociala företag.  

• Stockholms stad har fått drygt 12,5 miljoner kronor till projektet Start Stockholm för att på 

liknande vis utveckla olika vägar till studier eller arbete, bland annat genom fördjupad studie- 

och yrkesvägledning och psykosocialt stöd.  

– Det är mycket viktigt att de unga som kommer till Sverige och Stockholmsregionen snabbt kommer 

in i studier och arbete. Dessa tre projekt ska nå drygt 800 unga nyanlända och ambitionen är också att 

fler kommuner i länet kan dra nytta av de metoder och arbetssätt som utvecklas, säger Jelena 

Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet. 

Övriga två projekt som nu beviljats ekonomiskt stöd från ESF är: 

• Stockholms Nyföretagarcentrum ska i samverkan med sju kommuner i länet utveckla tidiga 

entreprenörskapsinsatser inom svenskundervisningen för nyanlända. Projektet Svenska för 

entreprenörer beviljas drygt 7,7 miljoner kronor.  

• Länsstyrelsen Stockholm ska i samverkan med Storsthlm, Arbetsförmedlingen och Stockholms 

stad utveckla det regionala kompetensförsörjningsarbetet i länet. I projektet Kompetensarena 

Sthlm, som beviljas 12 miljoner kronor, ska vuxenutbildningen, Komvux, yrkesinriktad 

svenskundervisning och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar samordnas och 

stärkas. 

Tillsammans med projekten Etableringscentrum, Etableringslyftet, Hållbar motorbransch och Vux 2.0, 

som tidigare beviljats sammanlagt 123 miljoner, har Strukturfondspartnerskapet under 2017 beslutat 

om knappt 200 miljoner kronor för stärkt kompetensförsörjning och en sammanhållen etablering och 

inkludering av nyanlända. 

– Kompetensförsörjningen är en av Stockholmsregionens största utmaningar på sikt. Vi behöver 

utveckla olika insatser, både från det offentliga och i samverkan med näringsliv och civilsamhälle för att 

öppna dörrar så att fler kommer ut på arbetsmarknaden, säger Jelena Drenjanin. 



123 miljoner investeras i nyanländas etablering på 

arbetsmarknaden  

Publicerad 2017-10-06  

 

123 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i fyra projekt för att 

stärka en sammanhållen etablering och inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det 

beslutade Strukturfondspartnerskapet Stockholms län den 5 oktober. 

– Det handlar om länsövergripande investeringar för att matcha nyanländas kompetens mot jobb och 

att samtidigt stärka arbetsgivare i de sju kommuner, arbetsförmedlingar, företag och organisationer 

som omfattas av verksamheterna, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet. 

Stockholmsregionen har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända och antalet arbetslösa 

nyanlända i länet uppgår till cirka 15 500 personer. Samtidigt råder kompetensbrist i flera branscher 

och sektorer. Nu kraftsamlar regionens aktörer för att påskynda de nyanländas inträde på 

arbetsmarknaden. För att bidra har Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län beslutat att 123 

miljoner kronor från ESF ska investeras i fyra olika projekt: 

• I Haninge, Tyresö och Nynäshamn ska tre Etableringscentrum – med anpassade verksamheter 

med den nyanlände i fokus – inrättas. På plats kommer team från berörda kommuner, 

arbetsförmedling, samordningsförbund, aktörer från civila samhället samt hälso- och 

sjukvården samordna och samlokalisera. 44 miljoner kronor investeras för att 1 000 nyanlända 

i kommunerna på östra Södertörn ska komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden. 

• I Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby arbetar kommunerna tillsammans med 

Arbetsförmedlingen för att utveckla individinriktade matchningsinsatser som ska stärka 350 

nyanlända på vägen mot arbete i Arlandaregionen. Projektet, "Etableringslyftet", beviljas 28 

miljoner kronor. 

• Samtidigt som det behövs insatser för att hjälpa nyanlända till arbetsmarknaden behövs 

insatser för att stärka regionens arbetsgivare. Därför investeras 36 miljoner kronor på att 

anställda inom motorbranschen ska kompetensutvecklas för att utveckla inkluderande och 

hållbara arbetsplatser. IF Metall ska i projektet "Hållbar motorbransch" utbilda 3 000 

medarbetare från cirka 25 företag i likabehandling, jämställdhet och arbetsmiljö samt höja 

deras digitala kompetenser för att möta förändrade krav inom yrken i branschen.  

• I Stockholms stad studerar 20 000 personer Sfi (svenska för invandrare). För att digitalisera 

vuxenutbildningen i staden investeras 15 miljoner kronor. I projektet "Vux 2.0" ska e-

kompetensen hos lärare och skolledare höjas som ett led i att öka användandet av digitala 

verktyg i undervisningen. En ökad individualisering och digitalisering väntas utveckla 

pedagogiken och på så sätt stärka bland annat nyanländas kunskapsinhämtning.  

– Rekryteringsbehoven ökar bland både offentliga och privata arbetsgivare i Stockholmsregionen de 

kommande åren. Det är därför oerhört viktigt att de nyanlända som kommit till länets kommuner den 

senaste tiden snabbt kommer i utbildning eller arbete. Förhoppningen är att dessa investeringar kan 

stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället, säger Jelena Drenjanin.  

 

 

 



Investeringar för stärkt kompetensförsörjning inom byggsektorn  

Publicerad 2016-12-02  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har beviljat två strategiska projekt som ska stärka 

kompetensförsörjningen i byggsektorn. Sammanlagt handlar det om investeringar om 55 

miljoner kronor.  

– En fungerande kompetensförsörjning inom byggsektorn är avgörande för bostadsbyggande 

och utbyggnad av infrastruktur i Stockholmsregionen de kommande åren. Därför behövs 

sammanhållna strategiska satsningar som på olika vis förändrar strukturer och ökar tillgången 

på utbildad arbetskraft inom byggsektorns branscher, säger Jelena Drenjanin, ordförande i 

Strukturfondspartnerskapet.  

Samtidigt som Stockholms län växer med 35-40 000 nya invånare varje år och behovet av nya bostäder 

är stort, råder kompetensbrist inom delar av byggsektorn, som också står inför flera strukturella 

utmaningar. Tillgången på arbetskraft försvagas på grund av att alltför få elever söker till yrkesinriktade 

program i gymnasieskolan.  

Byggsektorn är också starkt segregerad med en låg andel anställda kvinnor och utrikes födda, vilket 

begränsar möjligheten att hitta rätt kompetens. Antalet anställda som saknar yrkesbevis ökar och det 

både urholkar företagens konkurrenskraft och försvagar de anställdas ställning på arbetsmarknaden. 

En ytterligare utmaning är att byggsektorn är under snabb omvandling där digitalisering och 

teknikutveckling medför förändrade kompetenskrav.  

I projektet En byggbransch för alla ska Svenska Byggnadsarbetareförbundet tillsammans med 

Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN) rikta kompetensutvecklingsinsatser till cirka 2 000 företagare 

och anställda i byggsektorn i Stockholmsregionen de kommande åren. Omfattande utbildningsinsatser 

för en inkluderande byggsektor, breddad rekrytering och stärkt digital kompetens bland företagare 

och anställda ska långsiktigt göra byggföretagen mer konkurrenskraftiga. I projektet Sverige bygger ut 

ska Solna, Sundbyberg, Nacka och Värmdö kommuner, tillsammans med BYN och Arbetsförmedlingen, 

stärka validering, studie- och yrkesvägledning och arbetsplatsförlagt lärande inom ramen för den 

yrkesinriktade vuxenutbildningen mot yrken i byggsektorn.  

Tidigare i år investerade också Strukturfondspartnerskapet 30 miljoner kronor i projektet Sverige 

bygger nytt där Arbetsförmedlingen tillsammans med ett antal kommuner och arbetsmarknadens 

parter ska stärka matchning och kompetensförsörjning inom byggsektorn genom att tillvarata 

nyanlända och utrikes föddas kompetenser. Medlen för de tre aktuella projekten inom byggsektorn 

kommer från Europeiska socialfonden.  

– Normerna och värderingarna inom byggsektorn hämmar rekryteringen av ny kompetens, något 

aktörer i branschen är väl medvetna om. Samtidigt behöver den traditionella och ibland förlegade 

bilden av yrken, arbetsuppgifter och möjligheter till karriärutveckling inom sektorn också förändras, 

menar Jelena Drenjanin. Det gäller inte minst för att unga ska söka sig till jobb inom byggsektorn, som 

ofta har goda framtidsutsikter. Med dessa riktade investeringar tas ett intressant och brett grepp i 

Stockholmsregionen runt några av byggsektorns stora utmaningar, säger Jelena Drenjanin. 

Strukturfonderna 2014-2020  i Stockholm ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom investeringar 

för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad.  Strukturfondspartnerskapet Stockholms 

län prioriterar vilka projekt som ska finansieras från Socialfonden och Regionalfonden i Stockholms län. 

Summan uppgår till knappt 1,4 miljarder kronor för perioden.  



Samordningsförbund och sociala företag i samverkan för fler i 

arbete  

Publicerad 2016-10-06  

Strukturfondspartnerskapet har beviljat 100 miljoner kronor till fem samordningsförbund i elva 

kommuner i Stockholms län. Pengarna kommer från den Europeiska socialfonden och syftet är 

att i samarbete med arbetsintegrerade sociala företag (ASF) få fler personer i arbete. Samtidigt 

beviljas den idéburna organisationen Famna 15 miljoner kronor i ett närliggande projekt, där en 

stödstruktur för ASF ska byggas upp i länet. Antalet arbetslösa personer i behov av samordnat 

stöd har ökat i Stockholmsregionen de senaste åren. 

– Helhetsperspektiv på individen, myndighetssamverkan och breddad arbetsmarknad genom fler 

affärsmässiga sociala företag är tre intressanta dimensioner i de båda projekten där regionen har höga 

förväntningar, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet i Stockholms län.  

De finansiella samordningsförbunden utgör en myndighetsgemensam plattform där 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och landstinget ingår. Samordningsförbunden finansierar 

rehabiliteringsinsatser för att minska sjukskrivningar och arbetslöshet bland personer som ofta 

befinner sig långt från arbetsmarknaden.   

I projektet MIA (Mobilisering inför arbete), ska de fem samordningsförbunden utifrån lokala 

förutsättningar utveckla regional samverkan, sprida evidensbaserade metoder och arbetssätt, samt 

utarbeta en långsiktig samverkansstruktur tillsammans med ASF i länet. Målet är att 2 500 personer 

som står särskilt långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete eller närmare arbete. 

Studier visar också att arbetsintegrerande sociala företag (ASF) ofta uppnår goda 

sysselsättningsresultat för personer med svag arbetsmarknadsanknytning. Samtidigt finns 

förhållandevis få sociala företag i Stockholmsregionen jämfört med övriga landet. Strukturella hinder, 

finansiering och regelverk hämmar ofta dessa företags förmåga att växa och utvecklas.  

En viktig del i projektet Kugghjulet handlar om att Famna, tillsammans med Coompanion och ett stort 

antal ASF, ska utveckla en stödstruktur som långsiktigt kan stärka företagens affärsmässighet och även 

skapa fler arbetsträningsplatser i länet. 

– Detta är två mycket strategiska investeringar i Stockholmsregionen, särskilt mot bakgrund av att 

både målgruppen och kraven på arbetsmarknaden ökar. Samordningsförbunden och de 

arbetsintegrerande sociala företagen har genom sina verksamheter viktiga uppdrag och projekten 

stärker deras långsiktiga roll i arbetsmarknadspolitiken, säger Jelena Drenjanin. 

Strukturfonderna 2014–2020 i Stockholm ska genom sammanhållna strategiska satsningar bidra till en 

hållbar stadsutveckling.  Europeiska socialfonden och de två beviljade projekten bidrar i 

sammanhanget till skapandet av en inkluderande stad. 

 

 

 



Nya investeringar i innovationer inom hälso-och sjukvården  

Publicerad 2016-06-21  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har beslutat att investera i SWElife Stockholm, en 

regional plattform som ska stödja små och medelstora företag i sektorn livsvetenskap (Life 

Science). Syftet är att utveckla innovationer till hälso- och sjukvården. Den regionala satsningen 

är en del av nationellt Strategiskt Innovationsprogram (SIP) och omfattar totalt 60 miljoner 

kronor. Satsningen leds av Stockholms läns landsting tillsammans med Karolinska institutet.  

Strukturfonderna 2014-2020 i Stockholm ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom investeringar 

för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad. SWElife Sthlm är en av flera strategiska 

satsningar som genom specialisering inom livsvetenskap drar nytta av Stockholmsregionens 

styrkeområden i arbetet för en hållbar stadsutveckling. 

Hallå där Maria Lönn, utvecklingsledare för innovation på Länsstyrelsen. Du var med när det 

första initiativet till denna omfattande satsning togs. Kan du berätta om bakgrunden? 

– När Astra Zeneca i början av 2012 beslutade att lägga ner forskningsverksamheten i Södertälje tog 

Länsstyrelsen i Stockholm, under landshövding Chris Heisters ledning, initiativ till flera insatser för att 

stärka Stockholmsregionens och Sveriges position inom Life Science-området. En del handlade om att 

samla landets starka Life Science-regioner bakom en forsknings- och innovationsagenda benämnd 

SILS (Sverige som internationellt centrum för Life Science). Agendan lade grunden för det nationella 

SIP SWElife, en flerårig satsning finansierad av Vinnova på ca 50 miljoner kronor per år och som nu 

vidareutvecklas genom Europeiska regionala utvecklingsfonden som finansierar den regionala 

plattformen SWElife Sthlm. 

Berätta om inriktningen, vad kan en sådan regional plattform kan tillföra?  

– SWElife Sthlm är för närvarande inriktat på folksjukdomar, exempelvis bröstcancer, hjärtsvikt och 

diabetes. Stockholmsregionen har en stor andel av landets Life Science-företag inom området men 

dessa saknar ofta kontaktnät, testbäddar och samverkan med hälso-och sjukvården. Genom SWElife 

Sthlm stärks samverkan mellan akademin, näringslivet och hälso-och sjukvården med ambitionen att 

utveckla både nya lösningar som kommer Landstinget och sjukvården till del och samtidigt genererar 

tillväxt i Stockholmsregionen.    

Vad gör denna regionala plattform speciell? 

– Det byggs för närvarande upp motsvarande plattformar i Östra Mellansverige, de fem länen runt 

Mälaren. Även Västsverige är på gång och eventuellt ansluter Sydsverige och Norrland på sikt. 

Plattformen har därför både en bred nationell förankring, genom noder i olika delar av landet och en 

regional förankring bland aktörer i Stockholmsregionen. En annan aspekt handlar om 

medfinansieringen som till delar är unik. Användningen av EU:s strukturfonder förutsätter 

medfinansiering med exempelvis offentliga medel eller privat medfinansiering från företag. 

Medfinansieringen av plattformen genom Vinnovas strategiska innovationsprogram och Life Science-

företagens insatser är därför nyskapande på flera sätt. 

 

 



Investeringar i hållbart bostadsbyggande på 120 miljoner  

Publicerad 2016-06-20  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har beslutat att investera i två utvecklingsprojekt 

om totalt 120 miljoner kr som på olika vis ska stärka ett hållbart bostadsbyggande i 

Stockholmsregionen. 

 

– Stockholmsregionen växer och bostadsbyggandet skapar förutsättningar för nya företag, ny 

teknik samt inte minst ny kompetens. Genom KTH:s och Arbetsförmedlingens projekt tas ett 

brett grepp kring hållbar stadsutveckling med bostäder och byggsektorn i fokus, säger Jelena 

Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.  

De två projekten Grön BoStad Stockholm och Sverige bygger nytt syftar till att på olika vis möta en 

hållbar stadsutveckling och ett hållbart bostadsbyggande i Stockholmsregionen. Kungliga tekniska 

högskolan ska i projektet Grön BoStad Stockholm bl.a. skapa testbäddar för innovation i 

miljöteknikföretag som kan öppna upp för utveckling och användning av ny energieffektiv och 

koldioxidsnål teknik i byggprojekt i länets kommuner. Insatser ska dels involvera och stärka 

miljötekniksektorn och dels involvera beställare i form av kommuner, stadsdelsförvaltningar och 

fastighetsägare m.fl. och även verka kunskapshöjande inom området. Projektet, med en budget om 60 

miljoner kr varav hälften från Europeiska regionala utvecklingsfonden, bedrivs i samverkan med bl.a. 

IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen Stockholm.  

Arbetsförmedlingen ska i projektet Sverige bygger nytt främja en breddad rekrytering samt stärka 

matchning och kompetensförsörjning inom byggsektorn genom att tillvarata nyanländas och utrikes 

föddas kompetenser. I bred partsgemensam samverkan ska bl.a. värdegrundsarbete, validering av 

kompetens, språkstöd och arbetsplatsförlagt lärande stärkas och bidra till matchning mot jobb inom 

byggsektorns bristyrken. Ett flertal kommuner, stadsdelsförvaltningar, branschorganisationer och 

fackliga organisationer finns i samverkansprojektet vars budget uppgår till totalt 60 miljoner kr varav 

hälften från Europeiska socialfonden. 

– De två projekten berör viktiga delar av en hållbar stadsutveckling. Stockholmsregionen behöver 

kraftsamla för att dels dra nytta av de kompetenser som finns i miljöteknikföretagen och som kan 

främja innovation och hållbar tillväxt. Dels dra nytta av de kompetenser som finns bland nyanlända och 

utrikes födda för en stärkt kompetensförsörjning och ökad mångfald på alla nivåer inom byggsektorn, 

säger Jelena Drenjanin.  

För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling i Stockholmsregionen behövs såväl en ekonomisk, 

ekologisk som social dimension i planerade investeringar. Stockholmsregionen behöver 16 000 nya 

bostäder per år för att möta den växande befolkningen. Länsstyrelsen visade nyligen i Läget i länet – 

Bostadsmarknaden i Stockholms län 2016 att länets kommuner påbörjat byggandet av 41 500 bostäder 

de senaste tre åren och att kommunerna avser påbörja drygt 45 000 bostäder under 2016 och 2017. 

Strukturfonderna 2014-2020  i Stockholm ska bidra till en hållbar stadsutveckling genom investeringar 

för en attraktiv, smart, hälsosam, grön och inkluderande stad.  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län prioriterar vilka projekt som ska finansieras från den 

regionala och sociala fonden i Stockholms län. Strukturfondspartnerskapet är sammansatt av politiker 

från kommuner och landsting samt chefstjänstemän från akademi, näringsliv, offentlig och ideell 

sektor. 



Ledande inkubator ska få ut fler innovativa tillväxtföretag i världen  

Publicerad 2016-03-17  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län investerar EU-medel i ett utvecklingsprojekt som 

syftar till att stödja internationalisering och export i regionens tillväxtföretag. 

- Inkubatorn STING har en unik kompetens, metoder och nätverk som ska ge innovativa bolag i olika 

tillväxtbranscher vingar, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.  

Stockholmsregionen har ett flertal styrkeområden, akademisk spetsforskning och ett kunskapsintensivt 

näringsliv som spänner över olika branscher. Samtidigt finns en potential att få fler innovativa företag i 

tillväxtfaser att växa på globala marknader, där förutsättningarna skiljer sig mellan olika sektorer. 

Projektet Tillväxt och Internationalisering ska med en budget om drygt 40 miljoner kronor, varav 

hälften EU-medel från Regionalfonden Stockholm, bland annat utveckla nya hubbar och öka 

samverkan mellan små och stora företag i regionen.  

De senaste åren har en rad fysiska innovativa miljöer, som erbjuder kontorsplatser, mötesplatser och 

nätverk till start-ups, bildats i Stockholm. Sådana hubbar som exempelvis Epicenter, SUP 46 och 

THINGS har visat sig vara dynamiska miljöer och viktiga delar i det ekosystem som placerat Stockholm 

på världskartan. Regionen rankas högt och jämförs återkommande med globalt ledande platser som 

Silicon Valley när det handlar om att erbjuda miljöer som attraherar internationella 

företagsinvesteringar, kompetens och kapital till regionen.  

STING (Stockholm Innovation & Growth) är en del av detta ekosystem och har genom sin 

inkubatorverksamhet och sina program stöttat hundratals tillväxtföretag och start-ups i deras 

affärsutveckling. Genom projektet är ambitionen att dra nytta av de erfarenheter som gjorts och 

utveckla nya hubbar, bland annat inom digitala spel där Stockholm ligger i framkant.  

Därutöver ska branschspecifika insatser göras för att utveckla samverkan med akademin, nya 

mötesplatser och plattformar inom bland annat hälso-sjukvården och musikindustrin som ska få 

tillväxtföretag att internationaliseras. Ett särskilt område handlar om att utveckla så kallade soft landing 

i andra länder, fysiska platser som kan underlätta svenska företags etablering på nya marknader.  

- Investeringen är viktig på olika nivåer. Dels för att stötta innovativa företag i tillväxtprocesser och 

underlätta deras internationalisering. Dels för att stärka den positiva spiral där Stockholmsregionens 

attraktivitet ökar vilket i sin tur kan ge upphov till att fler utländska företag, kompetens och kapital 

söker sig till regionen och bidrar till nya innovationer och start-ups i framtiden, säger Jelena Drenjanin.  

Strukturfonderna 2014-2020 i Stockholm ska bidra till en hållbar stadsutveckling. Projektet ska 

tillsammans med de investeringar som gjorts i Regionalfonden det senaste året inom bland annat 

digitalisering av hälso-sjukvården, mat, film och digitala medier möta Huvudstadsregionens särskilda 

utmaningar.  

 

 

 

 



Ny satsning på digitalisering inom hälso-sjukvården  

Publicerad 2015-12-11  

Stockholms läns landsting beviljas 40 miljoner kronor i EU-medel och medfinansierar lika 

mycket i en omfattande satsning på att höja eHälsa-kompetensen inom hälso- och sjukvården i 

länet.  

 

– Digitaliseringen inom hälso-sjukvården går snabbt och innebär stora möjligheter. Samtidigt 

ökar kraven på exempelvis e-tjänster från medborgarna, säger Jelena Drenjanin, ordförande i 

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län.    

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har i en särskild beslutsomgång prioriterat projekt inom 

Europeiska Socialfonden.   

– Denna investering är strategiskt viktig och kan ge effekter också på andra områden i 

Stockholmsregionen, säger Jelena Drenjanin.    

Stockholms läns landsting bedriver ett strategiskt samarbete tillsammans med Skåne och Västra 

Götaland kring Framtidens vårdinformationsmiljö. Utvecklingen inom hälso-sjukvården med fler 

digitala tjänster, applikationer och IT-verktyg där allt fler enheter kopplas till internet gör att 

samverkan mellan medborgare och vårdgivare ökar.  

För att möta utmaningarna i Framtidens vårdinformationsmiljö behöver medarbetare på olika nivåer 

inom hälso-sjukvården höja sin eHälsa-kompetens. Projektet eHälsa-lyftet, innebär att 21 500 

medarbetare i olika yrkeskategorier från Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus, Södersjukhuset, 

Karolinska universitetssjukhuset och Sankt Eriks sjukhus erbjuds digital kompetensutveckling.  

Kunskaperna ska också användas i utvecklingen av en sammanhållen journalföring och projektet utgör 

en pusselbit i implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö.    

Den digitala kompetensen är också ett av fyra strategiska fokusområden i den nyligen antagna 

Regionala digitala agendan i Stockholmsregionen. Digital kompetensutveckling i den offentliga 

sektorn kan utöver en stärkt anställningsbarhet bland medarbetarna också främja innovation och 

näringslivsutveckling genom att beställarkompetensen ökar vid exempelvis upphandlingar.  

– Kompetensutvecklingsinsatserna förväntas nå nära hälften av samtliga anställda inom Landstinget 

och har därmed potential att förändra strukturer och arbetssätt. Därutöver finns förutsättningar till 

innovation och nytänkande genom den tvärsektoriella samverkan projektupplägget möjliggör, där 

medarbetare från både universitetssjukhus och mindre kliniker deltar i gemensamma aktiviteter, säger 

Jelena Drenjanin.    

Projektet eHälsa-lyftet ingår tillsammans med de tre tidigare beviljade strukturfondsprojekten DigIT, 

Famnas kompetensforum i eHälsa och Framtidens primärvård i en sammanhållen strategisk satsning 

på digital kompetensutveckling inom vård-omsorg och hälso-sjukvård i Stockholmsregionen. 

Sammanlagt uppgår dessa investeringar till cirka 170 miljoner kronor varav hälften är EU-medel. 

 

 



EU-pengar till små och medelstora företag i Stockholmsregionen  

Publicerad 2015-10-06  

Strukturfondspartnerskapet Stockholms län har prioriterat nya projekt som ska finansieras med 

EU-medel. Sammantaget uppgår satsningarna till drygt 70 miljoner kronor. 

– Det är viktiga investeringar för Stockholmsregionens framtida tillväxt och konkurrenskraft, säger 

Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet Stockholms län.  

Bland annat handlar det om företagssatsningar på drygt 25 miljoner kronor de kommande åren. Dels 

beviljas Teknikföretagen medel från Europeiska socialfonden för att stärka affärsutveckling, grön 

tillväxt och internationalisering i små och medelstora företag. Dels tilldelas Stockholm Business Region 

Development pengar från Europeiska regionalfonden för att öka antalet utländska investeringar i 

tillväxtföretag inom Life Science i Stockholmsregionen.  

– Att stärka kompetensen och attrahera investeringar i små och medelstora tillväxtföretag är mycket 

viktigt för Stockholmsregionen. Teknikföretagen och Stockholms Business Region Development har 

båda goda förutsättningar att nå ut till företag i aktuella branscher, säger Jelena Drenjanin.  

Satsningar på IT-kompetens inom vården 

Genom Socialfonden kommer omfattande insatser att genomföras för att stärka kompetensen inom IT 

och digital teknik när det gäller hälso- och sjukvård samt vård- och omsorgssektorn. Drygt 45 miljoner 

kronor kommer att investeras för att höja IT-kompetensen bland anställda inom äldreomsorgen i 

Stockholms stad, inom primärvården i TioHundra AB i Norrtälje och inom Famna och dess 

medlemsorganisationer som är ideella utförare av välfärdstjänster.  

– Efterfrågan på kunskaper och färdigheter inom IT och användning av digitala verktyg och ny teknik 

ökar starkt inom denna sektor och satsningarna på kompetensutveckling bidrar också till att stärka de 

anställdas ställning på arbetsmarknaden, säger Jelena Drenjanin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Första strukturfondsprojekten i Stockholm beslutade  

Publicerad 2015-06-23  

I samband med strukturfondsparternskapets sammanträde den 18 juni beslutade partnerskapet 

att bevilja nio projekt totalt 284 miljoner kronor. Projekten ska bidra till hållbar utveckling av 

Stockholmsregionen. 

Inom Socialfondens utlysning om hållbar utveckling i utsatta stadsdelar beviljades Södertälje kommun, 

Botkyrka kommun och Stockholms stad drygt 147 miljoner kronor för fem projekt som ska bidra till att 

fler människor får arbete, framför allt unga och utlandsfödda.    

– Projekten syftar till ökad samverkan mellan kommunerna och andra aktörer i regionen, framför allt 

Arbetsförmedlingen, näringslivet och den ideella sektorn säger Maria Lindqvist, tillförordnad 

huvudsekreterare för strukturfondspartnerskaps sekretariat i Stockholm.    

Inom Regionalfonden beviljades tre projekt med syfte att bidra till ökad forskning, innovation och 

teknisk utveckling i regionen.    

Projekten, som kommer att drivas av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Södertälje kommun och 

Stockholms stads äldreförvaltning, fokuserar på tre olika sektorer och deras möjligheter att bidra till en 

hållbar stadsutveckling.    

Det handlar om att i högre grad involvera de kreativa näringarna i stadsutveckling, om utveckling av 

livsmedelsföretag i de södra regiondelarna och om ett ökat samarbete mellan offentliga aktörer och 

små och medelstora leverantörer av digitala produkter och tjänster till vård- och omsorgssektorn.    

– I en första fas handlar det om investeringar på cirka 10 miljoner kronor för att initiera och utveckla 

projektidéerna ytterligare, men i ett senare skede kan det handla om en investering av ytterligare 

närmare 47 miljoner kronor, säger Maria Lindqvist.    

En stor utmaning för små och medelstora företag i Stockholmsregionen är svårigheter att få tillgång till 

riskvilligt kapital. Som en del i en större nationell satsning kommer Stockholmsregionen därför att 

satsa 80 miljoner kronor i regionalfondsmedel i en fond som kommer att förvaltas av Almi Invest.    

– Genom att bidra till ökad samverkan mellan regionala aktörer i olika sektorer bedöms dessa projekt 

ha god potential att öka övergången till arbete bland utsatta individer, men även till innovation och 

förnyelse av befintligt näringsliv, säger Maria Lindqvist.  


