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Varför delta som kommun i ett internationellt 
forsknings och innovations-program? 

• Stärk verksamheten genom att delta i 
projekt som redan finns som 
utvecklingsområden i kommunen. 

• Få nya perspektiv och 
förbättringsmöjligheter genom 
internationellt samarbete. 

• Stakeholders och End-users är värdefulla 
partners för att samhällsrelevans och 
”impact” ska säkras. 

• Det är roligt! 

 



CoSIE – co-creation in public service 

• Co-creation in Public Service är ett stort, treårigt 
forskningsprojekt som ska skärskåda offentliga 
verksamheter och hur medborgarna involveras när nya 
sociala tjänster ska utvecklas.  

• Fokus grupper som kan vara marginaliserade, till 
exempel nyanlända eller funktionshindrade. 

• Karlstad universitet leder projektet i Sverige där 
Jönköpings kommun är pilot.  

• EU betalar cirka 40 miljoner kronor fördelat på tre år 
inom ramen från Horizon 2020. Utöver Karlstad 
universitet och Jönköpings kommun ingår tio lärosäten 
och åtta offentliga organisationer runt om i Europa. 

• Jönköpings kommuns partnerbudget 175k€ 

 
– Det är en ära att få vara med i denna typ av projekt och eftersom 

delaktighet och inflytande är så centrala frågor för oss känns det 

spännande att ännu mer fokus riktas mot detta. Vi har upptäckt att vi har 

så mycket att vinna på att utveckla våra verksamheter i samråd med dem 

de är till för, både för att skapa kvalitet och delaktighet, tillägger Anna 

Bunninger. 



Qulturum deltar i Kconnect, ett 
H2020-projekt inom ICT-programmet 

Utveckling av sökmotor som kombinerar information i 
medicinska litteraturdatabaser med riktiga patient journaler. 

Projektet drivs av fyra SME-företag med komplementära 
affärssystem inom medicinsk textanalys och sök-funktion.  

Stakeholders: Två partners från sjukvården ska använda 
och utveckla verktyget. 

Sökportal-företag kommer att implementera verktyget. 

Impact: KConnect technologies will be used by over 1 
million European citizens before the end of the project. 

Jönköpings läns partnerbudget ca 500k€  

 

  



”FP9” trender och gissningar 

• Samma struktur. 

• Excellens-forskning genom 
ERC-programmet fortsatt 
stor budget. EIC nytt råd för 
excellent innovation.  

• Impact fortsatt viktigt. 

• Missions i stället för 
challenges. 

• Kommunikation av projekten 
blir viktigare! 




