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Prioritering 1
Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i
Skåne
Prioriterat område från
regeringens nationella strategi

Prioriteringen är en del av det första betydelsefulla området i
nationell strategi: Systematiskt ledningsarbete och
jämställdhetsintegrering av budget, RUS, andra strategier och
program till exempel innovation, boende, transporter, attraktivitet,
kompetensförsörjning.

Prioriteringens syfte

Prioriteringen syftar till integrerade insatser kopplade till
kompetensförsörjning och arbetsmarknad ur ett jämställdhets- och
intersektionalitetssperspektiv. Konkret syftar prioriteringen till mer
jämställda utbildningsval av ungdomar, mindre könssegregerade
studie- och yrkesprogram samt mindre utanförskap för utrikes födda
i regionen. På lång sikt bidrar denna prioritering även till en mer
jämställd arbetsmarknad.

Prioriteringens mål 2018

Delmål 1: Det har utvecklats en modell för normkritisk
kommunikation gällande insatser riktade till ungdomar och utrikes
födda, kopplad till kompetensförsörjningsfrågan, som aktivt tillämpas
i arbetsprocesserna. Perspektiv som landsbygd och stad har också
beaktats i denna modell.
Delmål 2: Det har utifrån de kartlagda behoven tagits fram
kunskapsunderlag och statistik utifrån jämställdhet, etnicitet, ålder
samt även landsbygd och stad.
Delmål 3: Det har genomförts en kampanj för att påverka såväl
ungas utbildningsval som arbetsgivares anställningsval i Skåne.

Målgrupper

Primär målgrupp för Prioritering 1
- Elever och lärare/ anställda hos kommuner i olika åldrar och av
olika etniciteter som deltar i Sommarentreprenörer
- Tjäntemän hos Region Skåne
- Tjäntemän hos Region Skånes samarbetspartners
- Studenter och lärare i olika åldrar och av olika etniciteter hos
folkhögskolor och studieförbund i Skåne
- Studenter och lärare i olika åldrar och av olika etniciteter hos
Lärosäten Syd
- Kunder i olika åldrar och av olika etniciteter hos
Arbetsförmedlingen Syd
Sekundär målgrupp för Prioritering 1
- Ungdomar av olika etniciteter i Skåne
- Ungdomarnas familjer/ mödrar i olika åldrar och av olika etniciteter
- Allmänheten i stort som kund till kampanj
Samarbetspartners för Prioritering 1
- Länsstyrelsen Skåne
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- Kommunförbundet Skåne
- Folkhögskolor och Studieförbund i Skåne
- Lärosäten Syd
- Teknik College
- Winnet Skåne
- Skånes kommuner som deltar i Sommarlovsentreprenörer
Intressenter för Prioritering 1
- Ungdomsföreningar i Skåne
- Ungdomsnätverk i Skåne
Aktiviteter 2016-2018

Aktivitet 1: Påverkansarbete. Fördjupad målgruppsanalys utifrån
jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven för att påverka
ungdomarnas utbildningsval.
Aktivitet 2: Utveckling av en normkritisk kommunikationsmodell för
en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne.
Aktivitet 3: Framtagandet av en checklista för kommunikation inom
området kompetensförsörjning med fokus på bristyrken utifrån
jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven.
Aktivitet 4: Genomförandet av en kampanj som en del av den
normkritiska kommunikationsmodellen.
Aktivitet 5: Bygga ett nätverk för underrepresenterade grupper
inom teknik, vård och omsorg samt pedagogik på gymnasienivå.
Aktivitet 6: Sommarlovsentreprenörer. Kompetensutveckling i
jämställdhet och intersektionelitet för kommunernas handledare.
Aktivitet 7: Involvera folkbildningen i Skåne i arbetet med
arbetsmarknad och kompetensförsörjning med fokus på
intersektionalitetsperspektiven.

Genomförande

Denna aktivitet utförs av följande:
- Region Skånes medarbetare som arbetar inom respektive
prioritering för detta uppdrag
- Region Skåne i samarbete med dess samarbetspartners
- Upphandlade konsulter
- Region Skånes anställd inom ramen för uppdragskoordineringen
Tidsplan: okt 2016 – 31 okt 2018
Kostnader: 1 885 200 kr

Förväntade resultat och
effekter

Förväntade resultat:
Digital applikation
Kompetensutveckling för flera grupper:
handledare hos kommunerna, ungdomar, tjänstemän på Region
Skåne
Ökad medvetenhet för ungdomar inför val av studier
Genomförd kampanj
Långsiktiga effekter
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Mer jämställda utbildningsval i regionen
Mindre könssegregerade studie- och yrkesprogram
Mindre könssegregering på arbetsmarknaden i Skåne
Bättre rustade ungdomar i Skåne inför arbetslivet
Mindre utanförskap för utrikes födda i regionen
Uppföljning och utvärdering

En följeforskare ska upphandlas av Region Skåne för detta uppdrag

Kommunikation av resultat

Resultat av arbetet med denna aktivitet ska synliggöras och
kommuniceras genom olika insatser på Region Skånes egna samt
externa kanaler (webbsidor, möten, konferenser, m m)

Prioritering 2
Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektivet inom
innovationsområdena i Skåne
Prioriterat område från
regeringens nationella
strategi

Prioriteringen är en del av det första betydelsefulla området i
nationell strategi: Systematiskt ledningsarbete och
jämställdhetsintegrering av budget, RUS, andra strategier och
program för ex. innovation, boende, transporter, attraktivitet,
kompetensförsörjning.

Prioriteringens syfte

Utveckla nya analysmodeller och arbetssätt kopplade till de tre
innovationsområdena för att redan på ett tidigt stadium få med
jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven i syfte att undvika
att vissa branscher eller strukturer styr utvecklingen inom dessa
områden.

Prioriteringens mål 2018

Delmål 1: Region Skåne har tagit fram modeller och arbetssätt som
säkrar att man i ett tidigt skede i sina arbetsprocesser tillämpar
jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven i
innovationsområdenas utvecklingsarbete. På så sätt utvecklas och
förstärks innovationsförmågan och innovationskapaciteten i Skåne
på ett mer hållbart sätt.
Delmål 2: Tjänstemän på Region Skåne och samarbetspartners har
utvecklat kompetens i praktisk jämställdhetsintegrering och
intersektionalitet, och tillämpar denna kompetens i arbetet med de
tre innovationsområdena: smarta material, hållbara städer, personlig
hälsa.

Målgrupper

Primär målgrupp för Prioritering 2
- Innovationsaktörer i Skåne
- Aktörer inom innovationssystemet i Skåne som är kopplade till de
tre innovationsområdena (smarta material, hållbara städer, personlig
hälsa)
- Aktörer inom Akademin, näringslivet och den offentliga sektorn i
Skåne som är kopplade till de tre innovationsområdena (smarta
material, hållbara städer, personlig hälsa)
- Tjänstemän hos Region Skåne i olika åldrar som arbetar med
Prioritering 2
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Sekundär målgrupp för Prioritering 2
- Forskare, akademiker och företagare som arbetar/ verkar inom de
tre innovationsområdena (smarta material, hållbara städer, personlig
hälsa)
- Nätverk i Skåne som är kopplade till de tre innovationsområdena
(smarta material, hållbara städer, personlig hälsa)
- Medborgare i Skåne
Samarbetspartners för Prioritering 2
- Aktörer kopplade till de tre innovationsområdena (smarta material,
hållbara städer, personlig hälsa)
Intressenter för Prioritering 2
- Vinnova
- Tillväxtverket
- Nätverk i Skåne, Sverige och EU som är kopplade till de tre
innovationsområdena (smarta material, hållbara städer, personlig
hälsa)
- Andra regioner i Sverige och EU
Aktiviteter 2016-2018

Aktivitet 1: Kartläggning av strukturproblem för tre
innovationsområden: smarta material, personlig hälsa, hållbara
städer utifrån ett jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiv.
Aktivitet 2: Utveckling av arbetssätt med parter i Skåne för att
definiera problemskrivningar och stimulera till lösningar av
samhälleliga utmaningar. Denna aktivitet tar sin ut utgångspunkt i
jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven.
Aktivitet 3: Utlysa medel utifrån kartläggningen/ förstudierna i syfte
att ta fram nya arbetssätt och modeller.

Genomförande

Denna aktivitet utförs av:
- Region Skånes medarbetare som arbetar inom respektive
prioritering för detta uppdrag
- Region Skåne i samarbete med dess samarbetspartners
- Upphandlade konsulter
- Region Skånes anställd inom ramen för uppdragskoordineringen
Tidsplan: okt 2016 – 21 okt 2018
Kostnader: 2 400 000 kr

Förväntade resultat och
effekter

Förväntade resultat
Framtagen modell
Framtaget arbetssätt kopplat till de tre innovationsområdena
Ökad kompetens hos Skånska innovationsaktörer
Ökad kompetens hos tjänstemän på Region Skåne
Intersektionalitetsperspektiven präglar innovationsprocesserna i ett
tidigt skedde
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Tre förstudier kopplade till strukturproblem (en för varje
innovationsområde: smarta material, personlig hälsa, hållbara
städer)
Långsiktiga effekter
Intersektionalitetsperspektiven präglar innovationsprocesserna i ett
tidigt skedde inom den skånska innovationområdena
Utvecklad kompetens utifrån intersektionalitetsperspektiven hos
skånska innovationsaktörer och Region Skåne
Uppföljning och utvärdering

En följeforskare ska upphandlas av Region Skåne för detta uppdrag

Kommunikation av resultat

Resultat av arbetet med denna aktivitet ska synliggöras och
kommuniceras genom olika insatser på Region Skånes egna samt
externa kanaler (webbsidor, möten, konferenser, m m)

Prioritering 3
Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom
klusterinitiativen för mer inkluderande branscher i Skåne
Prioriterat område från
regeringens nationella
strategi

Prioriteringen är en del av det tredje betydelsefulla området i nationell
strategi: Fortsatta insatser för att främja kvinnors företagande och
utrikes födda kvinnors sysselsättning och företagande.

Prioriteringens syfte

Att genom fortsatta insatser kopplade till jämställdhets- och
intersektionalitetsintegreringen av det företagsfrämjande systemet i
Skåne stärka möjligheter för kvinnor och män, unga män och unga
kvinnor, utrikes födda, personer som bor på landsbygd och i stad, att
starta och utveckla företag.

Prioriteringens mål 2018

Delmål 1: Samtliga klusterinitiativ och företagsfrämjande aktörer som
får finansiering av Region Skåne har utvecklat praktisk kompetens i
4R-metoden och tillämpar den för att fortsatt integrera jämställdhetsoch intersektionalitetsperspektiven i sina verksamheter.
Delmål 2: Klusterinitiativ, finansierade av Region Skåne, driver egna
insatser gentemot sina medlemmar ur ett jämställdhets- och
intersektionalitetsperspektiv, så att kunskap, medvetenhet och
engagemang hos klusterinitiativens medlemmar ökat.
Delmål 3: Region Skåne tillämpar rutiner för återrapportering utifrån
de krav Regionen ställer på klusterinitiativ och företagsfrämjande
aktörer avseende jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven.

Målgrupper

Primär målgrupp och partners för Prioritering 3
- Skånska klusterinitiativ: Media Evolution, IUC Syd, Packbridge,
Resilient Regions Association, Sustainable Business Hub,
Livsmedelsakademin, Mobile Heights, Medicon Valley Alliance,
Svenskt Marintekniskt forum, Besöksnäringskluster
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- Andra företagsfrämjande aktörer i Skåne: Almi, Coompanion,
Drivhuset, VentureLab, Film i Skåne, Innovation Skåne AB, m m
- Klustermedlemmarna (företagen)
- Aktörer som får finansiering av Region Skåne
- Tjänstemän hos Region Skåne som arbetar med Prioritering 3
Sekundär målgrupp för Prioritering 3
- Kvinnor och män i olika åldrar och av olika etniciteter som bor i stad/
på land i Skåne som vill starta och utveckla företag
Intressenter för Prioritering 3
- Skånes kommuner
- Lärosäten Syd (Lunds universitet, Malmö högskola, Kristianstad
högskola, SLU Alnarp)
- EU-klusternätverket
- Andra regioner i Sverige och EU
Aktiviteter 2016-2018

Aktivitet 1: Tillämpa 4 R-metoden som utvidgats med etnicitet och
ålder för integrering av jämställdhet och intersektionalitet i
klusterverksamheterna.
Aktivitet 2: Klusterinitiativ utvidgar och bedriver egna insatser
gentemot deras medlemmar.
Aktivitet 3: Fortsatt arbete med integrering av jämställdhets- och
intersektionalitetsperspektiven hos de 13 skånska aktörerna som
sedan 2013 medverkade vid piloten "Jämställdhetsintegrering av det
företagsfrämjande systemet i Skåne" samt andra aktörer som får
finansiering av Region Skåne.
Aktivitet 4: Utveckla interna rutiner och arbetssätt för att tjänstemän
på Avdelningen för regional utveckling tillämpar Region Skånes nya
riktlinjer för finansiering och återrapportering i sitt arbete med
aktörsfinansiering. Tillämpning av de nya mallarna för finansiering av
Avdelningen för regional utvecklings åtta enheter.

Genomförande

Denna aktivitet utförs av:
- Region Skånes medarbetare som arbetar inom respektive
Prioritering för detta uppdrag
- Region Skåne i samarbete med dess samarbetspartners
- Upphandlade konsulter
- Region Skånes anställd inom ramen för uppdragskoordineringen
Tidsplan: okt 2016 – 21 okt 2018
Kostnader: 3 445 000 kr

Förväntade resultat och
effekter

Resultat
Intersektionalitetsperspektiven används och tillämpas i dagliga rutiner
och arbetssätt i klusterverksamheterna
Ökat antal klusterinitiativ vars verksamheter är
jämställdhetsintegrerade
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Intersektionalitetsperspektiven används och tillämpas av
klustermedlemmar
Ökad praktisk kompetens i jämställdhetsintegrering och
intersektionalitet för: klusterpersonal, klustermedlemmar/
företagspersonal, tjänstemän på Region Skåne
Långsiktiga effekter
Utveckla det företagsfärmjande systemet utifrån jämställdhets- och
intersektionalitetsperspektivet
Stärkta möjligheter för kvinnor och män, unga män och unga kvinnor,
utrikes födda, personer som bor på landsbygd och i stad för att starta
och utveckla företag
Bidra till en mer jämställd regional tillväxt i Skåne
Uppföljning och utvärdering

En följeforskare ska upphandlas av Region Skåne för detta uppdrag

Kommunikation av resultat

Resultat av arbetet med denna aktivitet ska synliggöras och
kommuniceras genom olika insatser på Region Skånes egna samt
externa kanaler (webbsidor, möten, konferenser, m m).

Tidsplan, budget och kontaktuppgifter
Tidsplan för projektet
som helhet

Tidsplan
Okt 2016 – okt 2018
Genomförandefasen
Okt 2016 – okt 2018
Projektadministration och projektrapportering
Utförs av projektledare för detta uppdrag
Projektekonomi
Utförs av projektledare för detta uppdrag i nära samarbete med
projektekonom hos Region Skåne
Deltagande vid Tillväxtverkets erfarenhetsträffar (2 gånger om året) och
kollegialt utbyte
Projektledare för detta uppdrag
Deltagande vid Tillväxtverkets slutkonferens
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Förutom projektledare för detta uppdrag kommer att inbjudas ett större antal
tjänstemän på Region Skåne som arbetar med regionala utvecklingsfrågor,
både chefer och medarbetare
Kommunikation om projektet, paketering och spridning av projektets
resultat
Utförs av projektledare för detta uppdrag i nära samarbete med Region
Skånes kommunikatörer samt även i samarbete med Region Skånes
partners
Följeforskning
En följeforskare ska upphandlas av Region Skåne för detta uppdrag
Uppföljning
Utförs av projektledare för detta uppdrag i samarbete med en följeforskare
som kommer att upphandlas för detta uppdrag
Utvärdering
Utförs av det Tillväxtverkets upphandlade konsultföretag Kontigo
Budget för projektet
som helhet

Budget för projektet enligt nedan:
Budget för Prioritering 1: 1 885 200 kr
Budget för Prioritering 2: 2 400 000 kr
Budget för Prioritering 3: 3 445 000 kr
Uppdragskoordinering: 2 469 800 kr
Totalbudget för uppdraget: 10 200 000 kr

Kontaktuppgifter för
kontaktperson i er
organisation

Rozalia Weisz
Projektledare
rozalia.weisz@skane.se
Tel: 040 – 675 35 20

Webbadress för
projektet

www.skane.se
www.skane.com
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