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Inledning 

 

Campus Nynäshamn, kommunens lärcentrum som erbjuder tre skolformer, har på kort tid blivit 

en etablerad stark aktör som erbjuder efterfrågade yrkesinriktade utbildningar från såväl den 

kommunala vuxenutbildningen och yrkeshögskola som från universitetsprogram och vuxit kraftigt i 

studerandeantal i alla delar. Namnbytet från NKC till Campus Nynäshamn och det varumärkesbygge 

som pågår ger positiv energi, uppmärksamhet och framgång, både till utbildningsanordnaren och till 

kommunen. Man tycks gå från ett ganska okänt NKC till ett Stolt och Efterfrågat Campus, likt den 

profil man valt för sina utbildningsprogram.  

 

När antalet utbildningar och studerande växer, växer också miljön som mötesplats. Dess långsiktiga 

framgång bygger på branschnärvaro och näringslivets behov av kompetens. Detta manar till ökat 

samarbete och samverkan. För att kunna ta den positiva utvecklingen vidare finns ett behov också 

av samskapande, för ökad grad av innovation och ett hållbart nyttiggörande av resurser för att 

möta dagens och framtidens kompetensbehov. Campus Nynäshamn erbjuder utbildning för vuxna 

på alla formella skolnivåer, vilket skapar stora samordningsvinster när Kommunal vuxenutbildning, 

Yrkeshögskola och Högre utbildning samlas under samma tak. Detta går helt i linje med en nationell 

ambition att skapa lokala lärcentra med utrymme för Det livslånga lärandet där flexibla format ger 

ökade möjligheter för individ och näringsliv till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.  

Campus Nynäshamn centrala placering och dess naturliga roll som mötesplats blir än kraftfullare om 

kommunen skulle välja att placera även näringslivsenheten här. Ett gemensamt Näringslivs- och 

Innovationscenter i befintliga lokaler, ombyggda/ anpassade för ändamålet skulle med stor 

sannolikhet öka graden av samverkan och samskapande och underlätta för dess besökare att 

mötas. Med Campus Nynäshamn som naturlig mötesplats skapas många ringar på vattnet och nya 

möjligheter att skapa gemensamma träffytor, aktiviteter osv. 
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Campus Nynäshamn - en stjärna på himlen 

Rektor Anneli Sahlin målar en färgstark, relevant och mycket inspirerande bild 

 

“Campus Nynäshamn ska vara en stjärna på himlen, strax söder om Stockholm som alla 

kan se!” 

 

Efter ett antal genomförda intervjuer med företrädare för Nynäshamns kommun och näringsliv samt 

en workshop på temat Kunskapstriangeln, nyttiggörande och samskapande, framstår Nynäshamn 

av idag som en idyllisk kuststad med:  

 

- fantastisk och varierande natur 

- en livsmedelsbransch och lokal industri på frammarsch 

- stark infrastruktur och regionala förutsättningar  

- mycket goda transportmöjligheter till havs och på land  

- engagerade ledare och  

- ett lärcentrum på stark frammarsch 

Det finns utvecklingspotential även i ett par områden som idag framstår som mindre starka kort, 

det ena är den generellt låga utbildningsnivån och det andra är den något otydliga självbilden som 

står i bjärt kontrast till Campus Nynäshamns framåtanda och tillförsikt.   

 

Stolt och efterfrågad  

Med stor innovationsförmåga och tycks det, rejäl dos jäklar anamma, har Campus Nynäshamn på 

kort tid gått från osynlig och okänd till stolt och efterfrågad. Vägen framåt är lång men upplevelsen 

är att de första stegen har tagits med råge och skapar utrymme för fler. Det finns en resa att göra 

och det finns resurser, både lokalt, nationellt och på europanivå att stödja sig på. För att nå 

långsiktig framgång och skapa förändring på riktigt, är det av vikt att hela samhället är med. Ett 

sätt att åstadkomma detta skulle kunna vara att göra Campus Nynäshamn till:  

 

• En värdeskapande mötesplats i nutid och framtid 

• Ett Idélab, där hållbara visioner möts och förverkligas. Genom samskapande och 

nyttiggörande. 
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Syfte och metod 

Uppdraget syftar till att undersöka hur Kunskapstriangeln som modell och angreppssätt skulle 

kunna stödja Campus Nynäshamn och kommunen i dess fortsatta utveckling där 

näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, vuxnas lärande och individens möjlighet till lokala 

utbildningsalternativ står i centrum.  

Förstudie och Workshop 

Uppdraget har innehållit en förstudie bestående i insamling av sekundärdata (faktasidor och 

tidningsartiklar om kommunen, näringslivet och utbildningssektorn) och primärdata genom 

kvalitativa intervjuer. Den 17 December 2021 genomfördes en Workshop på Campus Nynäshamn, 

på temat Kunskapstriangeln, nyttiggörande och samskapande.  

I förberedande intervjuer och efterföljande workshop deltog ledande representanter från  

- industrin 

- näringslivet 

- kommunal förvaltning  

- politiken  

- akademin 

- Campus Nynäshamn 

 

Denna rapport bör ses som ett försök att sammanfatta intrycken från ovanstående aktiviteter och 

diskussion, med utgångspunkt i Kunskapstriangelns logik och syfte, där nyttiggörande, samverkan 

och samskapande banar väg för innovation.  
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Campus Nynäshamn - en nod för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande 

Campus Nynäshamn är ett lärcentrum som erbjuder tre skolformer (kommunal vuxenutbildning, 

yrkeshögskola och högskola/ universitet) med såväl platsförlagd som distansbaserad utbildning. 

Lärcentrum möjliggör det livslånga lärandet och förser det lokala näringslivet med efterfrågad 

kompetens. Genom sitt utbildningsutbud attraherar man också kompetens vilket i förlängningen kan 

visa sig vara ett effektivt verktyg för att skapa intresse för nyetablering i kommunen. Med sin 

geografiska närhet till Stockholm/ Storstockholm har Nynäshamn all anledning att ta större plats 

regionalt, både som leverantör av kunskap och genom att kunna erbjuda befintlig och ny 

företagsamhet aktuell kompetens.  

Campus Nynäshamn har på kort tid blivit en etablerad stark aktör och vuxit kraftigt i 

studerandeantal i alla delar.  

 

Vuxnas lärande och näringslivets behov   
Lärcentrum 

I många av Sveriges kommuner finns ett s.k. lärcentrum där vuxenstuderande kan nyttja teknisk 

utrustning, skriva tentamen och delta i seminarier. Ett lärcentrum är en mötesplats som skall ge 

möjlighet för varje kommuninvånare att oberoende av geografisk placering ha rimligt avstånd till en 

utbildningsmiljö som möjliggör kompetensutveckling.  

 

Nitus 

Nynäshamn är medlem i Nitus, nätverket för kommunala lärcentra. Nitus bildades på 1990-talet. 

Här jobbar man med ämnesområden som alternativa utbildningsformat, breddat deltagande, 

kompetensbehov och forskning som del av Lärcentrum, för att möjliggöra eftergymnasial utbildning 

på hemmaplan och skapa lokala förutsättningar för en hållbar kompetensförsörjning för individ och 

samhälle. 
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Kunskapstriangeln 

 

 (bild från regeringskansliet.se) 

Kunskapstriangelns tre hörn utgörs av utbildning, forskning och innovation/ näringsliv. Modellen 

introducerades i början av 2010-talet som en samverkansmodell för ökad innovation och 

samverkan, och att leda väg till ett bättre rustat EU, i arbetet att möta de stora globala utmaningar 

som identifierats. Under 2021 implementerades EUs nionde ramverk för forskning och innovation. 

När den åttonde versionen av ramverket togs i bruk (2014–2020) hade beslut tagits om 

Kunskapstriangelns roll som ramverk för Europas innovationspolicy och för Europas ambitioner att 

återta rollen som innovationsstormakt. Medlemsstaterna hade tagit fram nationella ramverk och 

initiativ kring KT. Kunskapstriangeln har sedan dess haft stor och växande betydelse för 

lokalsamhällets innovationsförmåga och förändrade syn på samverkan inom utbildning, forskning 

och innovation och löpt som en röd tråd genom den gångna programperioden. Under 

programperioden har man bl a börjat använda termer som Det livslånga lärandet, nyttiggörande-

funktion och samskapande, de två sistnämnda mycket centrala i KT-modellen.  

Kunskapstriangelns betydelse 

Implementeringen av KT-modellen har lett till ökad samverkan, ökat fokus på innovation och 

nyttiggörande av forskning (formell eller informell). Innovation är icke-linjär och det finns en 

betydande grad av påverkansfaktorer i alla riktningar mellan forskning-utbildning och innovation. 

Det fanns tidigare en avsevärt mer linjär modell än KT där ny kunskap och forskningsresultat löpte 

hög risk att inte nå marknaden eller skapa nya lösningar på befintliga utmaningar eller att 

utbildning fortsatte att lära ut gamla sanningar. KT uppmuntrar att företag, forskargrupper och 

studenter möts för att tillsammans lösa identifierade utmaningar, ofta också i tvärvetenskapliga 

grupper. Det här sättet att tänka och agera begränsar sig inte till högre utbildning utan omfamnar 

samhället i stort och man talar inte sällan om Kunskapspyramiden eller Kunskapsrektangeln där det 

fjärde hörnet är samhället inklusive alla utbildningsnivåer och alla discipliner.  

 

Kunskapstriangeln är en modell som syftar till högre grad av innovation, implementering av 

forskningsresultat och samverkan mellan utbildning, forskning, näringsliv och samhälle.  
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Kunskapstriangel och Den tredje uppgiften – 

Samverkan 

2010 fick Sveriges innovationsmyndighet Vinnova i uppdrag av regeringen att lämna förslag på 

metoder och verktyg för att följa upp universitets och högskolors arbete med kunskapstriangeln 

samt hur dessa ska tillämpas. Kunskapstriangeln definierades här som ”..en systematisk och 

kontinuerlig interaktion mellan forskning, innovation och utbildning och det mervärde av 

investeringar i dessa områden som kan skapas genom sådan interaktion” (Regeringsbeslut 

N2010/5929/FIN). Vinnova såg vid tidpunkten att svenska lärosäten i liten grad allokerat medel och 

byggt upp funktioner för kontinuerlig och växande samverkan med omgivande samhälle. Man 

beskriver i rapporten hur vi rör oss från samverkansuppgiften till kunskapstriangeln och vad detta 

skulle kunna innebära för Sverige.  

Den tredje uppgiften (en tredje uppgift för universitet och högskola, som tidigare endast haft två 

huvuduppgifter: forskning och utbildning) eller Samverkansuppgiften omnämndes i högskolelagen 

från 1977 (SFS 1977:218) och uttrycks i högskolelagen (1992:1434) ”I högskolans uppgift skall ingå 

att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att 

forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.  

Sverige i den absoluta världstoppen  

I anslutning till den tredje uppgiften diskuteras hur forskningsresultat skall kunna tillvaratas och 

leda till högre grad av innovation och hur innovation kan stimulera vidare forskning eller styra 

forskning tydligare mot valda segment. Man vill se en större utväxling mellan universitet och 

högskola och omgärdande samhälle och en utveckling mot ett mer integrerat forsknings- 

utbildnings- och innovationssystem. 2010 togs beslut på nationell nivå (föranlett av beslut på EU-

nivå) som banade väg för Kunskapstriangeln definierad som ”vikten av att förbättra utbytet av 

investeringar inom högre utbildning, forskning och innovation genom systematisk och fortlöpande 

interaktion”. Denna nya modell begränsade sig inte till avgränsade områden utan underströk 

behovet av policyutveckling för (högre) utbildning, för forskning och för innovation och man 

betonade vikten av att lärosätena reformerade pedagogik och innehåll i utbildning, sitt sätt att 

samverka med näringslivet, att utveckla en innovativ kultur osv. Under de tio år som följt har 

Kunskapstriangeln vunnit mark och för Sveriges del har dess innebörd lett till en kraftigt förändrad 

prioritering hos svenska lärosäten, industri och omgivande samhälle och banat väg för allt högre 

grad av innovation och entreprenörskap genom bland annat partnerskap och samskapande. 

• Samverkansprogrammet K3 

För implementeringen av samverkansmodeller och stötta lärosätena i arbetet med att stärka 

att integrera olika stödfunktioner för innovation i lärosätets grundläggande organisation, 

höja acceptansen och incitamenten i form av nya meritvärderingar där tredje uppgiften 
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jämställs med forskning och utbildning mm, skapades bl. a ett nationellt 

samverkansprogram K3.  

 

Exempel på ”Nyttiggörande-funktioner och -begrepp” som i sig själva syftar, skapar eller 

bidrar till mervärden och ökad innovationsförmåga i Sverige:  

- Inkubatorer för ökat tillvaratagande av tidiga tekniska innovationer och affärsidéer 

- Hubbar som kraftsamlar kring utpekade ämnesområden 

- Vicerektorer för nyttiggörande på tekniska högskolor och universitet 

- Forskningsinstitut som tidigare varit en bristvara i Sverige föds, växer och frodas 

- Innovationssystem som skapar ett ekosystem för innovation 

- Nätverk för ökad samverkan  

- Ekosystem och värdekedjor där partnerskap ersätter tillverkare, leverantörs- och kundtänk 

- Samskapande processer där en ”KT-mogen” tvärvetenskaplig grupp av partners innoverar  

 

Det livslånga lärandet  

Begreppet livslångt lärande introducerades av UNESCO för ett trettiotal år sedan. I nutid kopplas 

det främst till en ekonomi och arbetsmarknad som ställer legitima krav på utbildning och 

kompetens, medan det ursprungligen handlade mer om ett individuellt humanistiskt 

bildningsperspektiv. Från att ha varit ett begrepp som levt något i skymundan har det i närtid seglat 

upp som centralt i många näringslivs- och utbildningspolitiska diskussioner, inte minst inom EU. Det 

finns också med som ett av en handfull särskilt utpekade fokusområden för utbildningsområdets 

utveckling i Europa de närmaste åren. I detta sammanhang finns också definitionen av formellt/ 

informellt lärande och värdering av utbildning och individens kunskap, färdigheter och kompetenser 

uttryckt enligt det europeiska ramverket EQF, European Quality Framework, EQF, och dess 

nationella motsvarighet SeQF (Sverige). I European Skills Agenda har man satt upp mål för 2025 

som påverkar alla medlemsländers arbete framåt: 

 (European Skills Agenda, learning objectives)   
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Utblick - omvärldsspaning 

Ett nytt sätt att nå framgång och nya prioriteringar 

Samarbete – Samverkan – Samskapande 

  

Parallella processer senaste 5/10/20 åren:  

- Digitaliseringen av samhället i stort och digitalisering av övriga processer 

- Utbildningssystemet, nationellt och på Europanivå  

(t ex från Kandidat o Magister till Bachelor o Master, validering av reell kompetens, ökad 

mobilitet mellan utbildningsformer och länder)  

- Förändrade utbildningsformer, platsen för utbildning och sättet att lära (från lärosätenas 

Campus för högre utbildning till kommunala Campus med flera skolformer, från 

salsundervisning till flexibla studier i tid och rum ”learning wherever/ however/ whenever) 

- Industrins gröna omställning (från pionjärer till Färdplaner, från fossila bränslen i produktion 

och materialval till elektrifiering och cirkulära lösningar med LCA) 

- Hållbarhetsarbete, klimatmål (från pionjärer via Parisavtal, Greta, Agenda 2030 till Green 

Deal och Hållbar Blå Ekonomi) 

- Yrkeshögskola (från KY till YH och egen GD/ myndighet Myh) 

- Lärcentrum (från lokal värd för högre utbildning till alla utbildningsformer) 

- Från utlokalisering till Glocal (Globalt – lokalt) och hållbara värdekedjor 

- Från samarbete till samverkan och i ökande grad, samskapande 

Senaste 1-5 åren, exempel: 

- Cirkulära affärsmodeller (genomslag) 

- YH korta utbildningar  

- Från JIT till självhushållning 

- Från fossilt till elektriskt (genomslag)  

- Samskapande (Co-creation) (genomslag)  

- Lärcentras utökade, samlade roll (genomslag) 

 

 

Fundering: hur mycket av ovanstående har Campus Nynäshamn och Nynäshamns kommun och 

näringsliv med sig redan nu, vet man det? Vilka utvecklingsområden vill man prioritera och hur 

säkerställa att dessa tar plats i alla övriga områden och i alla diskussioner.  
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Slutsatser  

Tillväxt  

”Väx med oss i Nynäshamn – där havet och livet möts” Med ett Europa och Sverige som storsatsar 

på grön omställning och där vi passerat tipping point för klimatfrågans vara eller icke-vara som 

central i alltifrån affärsutveckling till politiska beslut, företagsledning och utbildningsplaner, och ett 

Nynäshamn på frammarsch, är det avgörande att politik, offentlig förvaltning och näringsliv arbetar 

fram en tydlig aktivitetsplan för att åstadkomma väsentliga steg framåt avseende kompetens- och 

näringslivsutveckling i kommunen. Därför är det extra glädjande att studera Nynäshamns webb och 

läsa texten under rubrik “Tillväxt”.  

Nynäshamn och Hållbar Blå Näring 

Som ortsnamnet signalerar finns en resurs i form av hamnen, dess befintliga och framtida 

verksamheter kopplat till den hållbara blå näringen, ett av Europas fokusområden för en grön 

omställning. Det finns också en livsmedelsindustri med stora naturtillgångar i kommunen och en 

strategiskt välplacerad bryggerinäring. Tillsammans bör dessa verksamheter, branscher och 

naturtillgångar pocka på uppmärksamhet och uppmana till handling.  

Transporter och logistik 

Med hamnen och den marina miljön, landsväg och järnväg och därtill tillgänglig mark för 

nybyggnation samt redan etablerade goda kontakter med KTH, finns stora möjligheter att utveckla 

forskningsområden och ny verksamhet inom transport och logistik där Nynäshamn har en strategisk 

geografisk placering. 

Höja utbildningsnivån  

Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen är jämförelsevis låg. Genom att väva in 

kompetensutveckling och utbudet av utbildning på Campus Nynäshamn i alla beslutsnivåer och 

sammanhang kan man identifiera och verkställa utbildningsinsatser lokalt, både för befintlig 

befolkning och för att attrahera nya invånare och företag till kommunen. Detta har Campus 

Nynäshamn redan börjat arbetet med och det bör finnas all anledning att alla parter storsatsar på 

att samskapa en lokalmiljö som är Stolt och Efterfrågad.  

Hållbar utveckling 

Det finns exempel på genomförda eller pågående initiativ avseende hållbar utveckling, t ex ESF-

projektet Hållbar utveckling Nynäshamn. Efter samtal med företrädare för kommunen, näringslivet 

och Campus Nynäshamn tycks det finnas utrymme för en mer storskalig, bredare satsning på 

hållbar utveckling och den gröna omställningen.  
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Handlingsplan 

förslag/ steg på vägen 

I genomförda intervjuer inför workshopen kring Kunskapstriangeln och utökande 

samverkansmöjligheter framkom en bild där Campus Nynäshamn utmärkt sig genom att visa prov 

på innovation, mod och handlingskraft, det sistnämnda inte minst genom att jobba mycket aktivt 

med att förankra idéer och för att öka graden av samverkan. Detta ligger också i varje YH-

anordnares intresse för en framgångsrik etablering av YH-utbildning och det finns en tydlig 

gemensam målbild hos Nitus och Campus Nynäshamn att utveckla samarbetet med landets 

Universitet och högskolor för att kunna erbjuda kommuninvånarna en högre grad av 

eftergymnasial/ högre utbildning på lokala Lärcentra/ Campus. I denna ambition finns det en tydlig 

koppling till Kunskapstriangelns logik där man genom att fokusera på nyttiggörande, mervärden och 

samskapande når en väsentligt högre grad av innovation, vilket i sin tur skapar incitament för mer 

företagande och för mer och högre utbildning. Campus Nynäshamn är ett av mycket få lärcentrum i 

Sverige som kan erbjuda tre skolformer som samverkar och skapar synergieffekter. Ett lärcentrum 

som kan erbjuda tre skolformer och en organisation som ständigt vidareutvecklar verksamheten, 

tenderar att öka attraktionskraften så att även företag, organisationer och individer utanför 

kommunen söker sig hit. Campus Nynäshamn har ännu en viktig roll att spela som centralt belägen 

mötesplats. Som det uttrycktes av en av respondenterna i den inledande intervjufasen; ”med en 

centralt belägen mötesplats som Campus Nynäshamn kan vi samskapa det Nynäshamn som 

invånarna vill ha och näringslivet behöver”.  

 

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 

Vid workshopdagen den 17/12 stod det klart att Nynäshamn har goda möjligheter att utveckla 

relationen till bl a KTH som uttrycker stort intresse att bidra med forskning där det uppstår. 

Professor Niki Kringos, KTH lyfte i sin framställning också vikten av att bygga den långsiktiga 

relationen och förbereda den lokala Campus-miljön och orten för vad det skulle kunna innebära 

både i form av möjligheter och krav, för att på bästa sätt kunna erbjuda högre utbildning i 

samarbete med t ex KTH. 

Karlstad Universitet, KaU 

Campus Nynäshamn erbjuder två lärarprogram i samarbete med Karlstad Universitet och här torde 

det finnas all anledning att mötas kring frågan hur kan man utveckla detta samarbete? Både att dra 

större växlar på det befintliga utbudet genom att se hur det med en KT-logik skulle kunna inkludera 

ännu fler delar av lokalsamhället och det livslånga lärandet, och om det finns ytterligare delar av 

kurs- och programutbudet på KaU som skulle kunna platsförläggas på CN, helt eller valda delar.  

Vision 2040 

Hur långt har man kommit i arbetet med Nynäshamns kommuns Vision 2040? Extremt viktigt att 
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arbeta in Kunskapstriangeln och dess logik och angreppssätt i det pågående Vision 2040-arbetet!! 

Genom att göra det arbetet skapas goda förutsättningar för innovation, samskapande och hållbar 

utveckling då man kan bygga in Agenda 2030/ Globala Målen i arbetet med att utveckla samverkan 

och samskapande med stöd av modellen för Kunskapstriangeln. Det här är ett steg-för-steg arbete 

och om inget tidigare kan identifieras som avstamp för arbetet, så kan den genomförda 

Workshopen på Campus Nynäshamn den 17 December betraktas som startskott för denna bredare 

satsning.  

Marsch mot Nynäshamn 2025 

Vilket scenario, hur kommer vi dit. Inte vision utan beslut. Action plan 2025. Experimentera kring 

Kunskapstriangeln för att åstadkomma högre grad av samverkan och en action plan 2025 med 

tydliga delmål. och identifiering av mätbara mål som man vill arbeta  

Mätbara mål 

I arbetet mot Nynäshamn 2025 bör man finna en väg för att arbeta fram och sätta mätbara mål 

som kan inspirera, sporra och skapa engagemang. Här kan det handla om utbildningsinsatser, om 

olika former av kraftsamling och kreativa möten, verkstad och utmaningar. Tillsammans skapar vi 

mervärden och ställer om samhället, höjer utbildningsnivån, ökar etableringsgraden, ökar den 

upplevda känslan av Stolthet och Efterfrågan på Nynäshamns produkter, tjänster, kompetenser och 

lokala livsmiljöer. 

 

Idélabb och Mötesplats 

För att alla dessa möten och aktiviteter skall kunna ske behövs ett nav, en möjlighet att mötas och 

samskapa med KT-modellen utgångspunkt. Där relationen till KTH m.fl. lärosäten kan mogna och 

utvecklas, där det lokala lärcentrumet växer sig ännu starkare som utbildningsanordnare och 

serviceplats och där Yrkeshögskola, Vuxenutbildning och industri/ näringsliv har gemensamma 

aktiviteter, konferenser.  

Hub 

Flera av respondenterna, från olika delar (politik, förvaltning, näringsliv) uttryckte att det finns 

några kärnområden som Nynäshamn skulle kunna utvecklas med:  

- Hamnen och den Blå näringen / Aquakultur 

- Livsmedel/ Gröna näringen 

Mer specifika områden:  

- vätgas kopplat till marina sektorn eller färjetrafiken? 

- Bryggerinäringen 

Bryggerinäringen med det lokala bryggeriet och med stöd av bl a YH-utbildning, relevant 

forskningssamarbeten osv utveckla en innovationsmiljö i Nynäshamn. Koppla ihop med ansökningar 
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om internationella utbyten, utmaningar i branschen, forskning i närliggande ämnen. 

 

Företagsträffar med kompetensutveckling 

gästföreläsare, utveckling, inte “bara” interna presentationer. De löpande träffar för det lokala 

näringslivet som näringslivsenheten bjuder in till kan lätt utökas att innehålla en stående 

programpunkt “inspiration utifrån” och/eller “kompetentsutveckling och kompetensförsörjning” som 

tillsammans med den befintliga punkten på dagordningen där ett lokalt företag presenterar sin 

verksamhet eller något som är aktuellt för/ hos dem, skulle ge bränsle till ambitionen att växla upp 

verksamhetsutvecklingen i kommunen och att få näringslivsenheten och utbildningsenheten att 

tillsammans jobba för att få rullningen i och kring Kunskapstriangeln. Idag ser många företagare 

kompetensbristen som den enskilt största utmaningen. Genom att i framtiden genomföra dessa 

träffar tillsammans med Campus Nynäshamn kan möten mellan utbildning och näringsliv leda till 

samskapande och nyttiggörande. 

Innovationsrace  

Få in innovation i det lokala strategiarbetet OCH i de operativa systemen. Utlys utmaningar till 

universitetsstuderande, gärna med stöd av samverkansorganisationer som EIT Urban Mobility eller 

EIT InnoEnergy med ett rikt ekosystem av startup-bolag, akademi och omgärdande intressenter 

ingår. Här finns ett starkt know-how och ett grundsyfte att åstadkomma den gröna omställningen.  

 

Slutord  

En positiv självbild! 

Mötesplatsen Campus Nynäshamn med ett starkt Näringslivs- och Innovationscentrum leder väg till 

och samskapar en stärkt identitet med utgångspunkt i Stolt och Efterfrågad som genererar en 

positiv självbild för kommunen och dess invånare, där man tillsammans och i enlighet med 

uppställda hållbarhetsmål tillvaratar kommunens unika resurser, goda partnerskap och 

framtidsvision. Med utgångspunkt i Kunskapstriangelns logik och en kraftfull satsning på 

samskapande i varje steg i en gemensamt fastställd men fortsatt formbar handlingsplan, bygger 

man tillsammans framåt och mot Nynäshamn 2025/2030/2040.  

 

//UH220201  
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Källförteckning 

- Nynäshamns kommun 

https://nynashamn.se/tillvaxt/etablera--vaxa/etablera-foretag-i-nynashamn/vax-med-oss-i-

nynashamn 

- European Skills Agenda 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 

- A New Horizon for Europe (p 258, 9.1 Why do we need to support education in Horizon Europe)  
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/contact/documents/horizon_eur
ope_impact_assessment_book_web_version.pdf 

- Det livslånga och livsvida lärandet  
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6537df/1553956707219/pdf588.pdf 

- Livslånga lärandet ska stärkas 

https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/livslanga-larandet-ska-starkas/  
 

- Komvux för stärkt kompetensförsörjning  

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/ 

 

- Lärcentrum ska vara öppna för studerande inom olika utbildningsformer 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/larcentrum-ska-vara-oppna-for-

studerande-inom-olika-utbildningsformer/ 

 

- Det svenska utbildningssystemet 

https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Det-svenska-

utbildningssystemet/ 

- Från Blå tillväxt till Hållbar Blå Ekonomi 

https://www.regeringen.se/4a8859/contentassets/feec99ae4b2b4da9a7224dd9c46a9a50/kommission

ens-meddelande-om-strategi-for-en-hallbar-bla-ekonomi-i-eu---omstallningen-av-eus-bla-ekonomi-for-

en-hallbar-framtid-202021fpm-115.pdf  

- EU:s Gröna Giv 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv 

- K3-projekten, resultat och användning 

https://k3-projekten.se/wp-content/uploads/2020/10/K3-projekten-baspresentation-HT2020.pdf 

- The Knowledge Triangle between Research, Education and Innovation – A Conceptual Discussion 

https://www.researchgate.net/publication/356741144_Knowledge_Triangle_Between_Research_Educ

ation_and_Innovation_A_Conceptual_Discussion 

- Hållbar utveckling Nynäshamn 

https://nynashamn.se/tillvaxt/naringsliv--foretagande/natverk-samarbeten-och-

projekt/samverkansprojekt 

- MSc Energy for Smart Cities (EIT InnoEnergy) 

https://www.kth.se/en/studies/master/smcs/msc-energy-for-smart-cities-eit-innoenergy-1.509211 

 

 

https://nynashamn.se/tillvaxt/etablera--vaxa/etablera-foretag-i-nynashamn/vax-med-oss-i-nynashamn
https://nynashamn.se/tillvaxt/etablera--vaxa/etablera-foretag-i-nynashamn/vax-med-oss-i-nynashamn
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/contact/documents/horizon_europe_impact_assessment_book_web_version.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/contact/documents/horizon_europe_impact_assessment_book_web_version.pdf
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a6537df/1553956707219/pdf588.pdf
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/01/livslanga-larandet-ska-starkas/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/larcentrum-ska-vara-oppna-for-studerande-inom-olika-utbildningsformer/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/larcentrum-ska-vara-oppna-for-studerande-inom-olika-utbildningsformer/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Det-svenska-utbildningssystemet/
https://www.uhr.se/bedomning-av-utlandsk-utbildning/enic-naric-sverige/Det-svenska-utbildningssystemet/
https://www.regeringen.se/4a8859/contentassets/feec99ae4b2b4da9a7224dd9c46a9a50/kommissionens-meddelande-om-strategi-for-en-hallbar-bla-ekonomi-i-eu---omstallningen-av-eus-bla-ekonomi-for-en-hallbar-framtid-202021fpm-115.pdf
https://www.regeringen.se/4a8859/contentassets/feec99ae4b2b4da9a7224dd9c46a9a50/kommissionens-meddelande-om-strategi-for-en-hallbar-bla-ekonomi-i-eu---omstallningen-av-eus-bla-ekonomi-for-en-hallbar-framtid-202021fpm-115.pdf
https://www.regeringen.se/4a8859/contentassets/feec99ae4b2b4da9a7224dd9c46a9a50/kommissionens-meddelande-om-strategi-for-en-hallbar-bla-ekonomi-i-eu---omstallningen-av-eus-bla-ekonomi-for-en-hallbar-framtid-202021fpm-115.pdf
https://k3-projekten.se/wp-content/uploads/2020/10/K3-projekten-baspresentation-HT2020.pdf
https://www.researchgate.net/publication/356741144_Knowledge_Triangle_Between_Research_Education_and_Innovation_A_Conceptual_Discussion
https://www.researchgate.net/publication/356741144_Knowledge_Triangle_Between_Research_Education_and_Innovation_A_Conceptual_Discussion
https://nynashamn.se/tillvaxt/naringsliv--foretagande/natverk-samarbeten-och-projekt/samverkansprojekt
https://nynashamn.se/tillvaxt/naringsliv--foretagande/natverk-samarbeten-och-projekt/samverkansprojekt
https://www.kth.se/en/studies/master/smcs/msc-energy-for-smart-cities-eit-innoenergy-1.509211

