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1 Erbjudandet i korthet 
 
I det här erbjudandet kan offentliga organisationer söka bidrag för att täcka 
kostnader som uppstår från att nyttja och testa coworking som en del i 
hybridarbete. Myndigheter, regioner och kommuner och deras samarbetsorgan 
kan söka upp till 600 000 kronor i bidrag per organisation.  
 
Syftet med bidraget är att sänka trösklarna för offentliga organisationer att nyttja 
gemensamma coworking-utrymmen samt lära sig och utveckla gemensamma 
former för hybridarbete. Därigenom vill vi skapa bättre och fler samarbeten för att 
bidra till att lösa komplexa samhällsutmaningar. 
 
Bidraget kan användas för att täcka medlems- eller användaravgifter för nyttjande 
av coworking-utrymme. Bidraget kan också användas för att täcka vissa 
personalkostnader hos den offentliga organisationen som uppstår särskilt från att 
nyttja coworking och hybridarbete. Dels kan det handla om personalkostnader för 
att bidra med insikter, behovsanalyser eller kravställningar i utvecklingen och 
utformningen av coworking-utrymmen specifikt för offentlig sektor. Dels kan det 
handla om personalkostnader som uppstår i samband med att skapa och sprida ett 
systematiskt lärande om coworking och hybridarbete i den egna organisationen 
och i offentlig sektor.  
 
Bidraget kan inte användas för att finansiera ordinarie arbetsuppgifter som skulle 
ha genomförts oavsett om sökande använde, arbetade och samverkade i 
coworking-utrymmen. Bidraget kan inte heller användas för att utveckla nya eller 
anpassa existerande coworking-utrymmen.  
 
De coworking-utrymmen som nyttjas med hjälp av bidraget bör vara särskilt 
anpassade till offentlig sektors behov. Dessa kan självklart vara de utrymmen i 
Stockholm och Östersund som ingår i Samverket1, men kan även vara andra 
utrymmen som har ett skräddarsytt erbjudande för gränsöverskridande samverkan 
i offentlig sektor.  
 
Följande datum gäller för erbjudandet: 
Observera att datumen är preliminära. För aktuella uppgifter se www.vinnova.se. 
 
Bidrag kan sökas löpande under perioden 3 september 2021 – 15 april 2023. 
Vinnova gör beslut löpande inom de närmaste tio vardagarna efter att ansökan 
inkommit. Efter att ansökan om bidrag inkommit till Vinnova kan inga ändringar i 
den göras.  
 
Öppningsdatum  3 september 2021 

 
1 Se www.samverket.se  

http://www.vinnova.se/
http://www.samverket.se/
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Sista ansökningsdag ansökningar kan skickas in varje dag, 
dock senast 15 april 2023, klockan 14:00 

Senaste beslutsdatum Vinnova strävar efter att göra beslut om 
finansiering inom de närmaste 10 
vardagarna efter att ansökan kommit in. 
De sista ansökningarna beslutas senast 2 
maj 2023 

Projektstart tidigast  1 november 20212 
Projektstart senast  30 april 2023  
Projektslut senast  30 maj 2023 
 
Kontaktpersoner för erbjudandet:  
Eva Nyman, utlysningsansvarig 
08 473 32 09 
eva.nyman@vinnova.se 
 
Tobias Öhman 
08 473 32 17 
tobias.ohman@vinnova.se 
 
 
Administrativa frågor: 
Eva Nyström 
08 473 31 21 
eva.nystrom@vinnova.se 
 
Vinnovas IT-support: 
Tekniska frågor om Intressentportalen 
Tel: 08-473 32 99  
helpdesk@vinnova.se 
 
Aktuell information om utlysningen och länk till Vinnovas Intressentportal finns 
på www.vinnova.se. 
  
 
 
 
2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen? 
 
Främja en samverkande och innovativ offentlig förvaltning 

 
2 Kan komma att ändras utifrån rådande läge för covid 19 och Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.  

mailto:helpdesk@vinnova.se
http://www.vinnova.se/
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Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra till 
hållbar tillväxt. Vi gör det möjligt för organisationer att lösa utmaningar 
tillsammans genom att öppna upp för innovation som gör skillnad. Genom våra 
insatser bidrar vi till det globala åtagandet att nå målen i Agenda 2030.3  Vinnovas 
område Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle har till uppgift att stärka 
offentlig sektors och civilsamhällets transformativa förmåga och därmed bidra till 
hållbar utveckling.  

Samverkan, kraftsamling och innovation kommer att vara avgörande för att nå 
målen i Agenda 2030. Vikten av samverkansförmåga lyfts också i det 
förvaltningspolitiska målet där det står att det övergripande målet för 
förvaltningspolitiken ska vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som 
är rättssäker och effektiv. Ett flertal utredningar och analyser har lyft fram att 
samverkan mellan offentliga aktörer inte fungerar tillräckligt väl, inte minst när 
det gäller att lösa komplexa samhällsutmaningar.4  

Stimulera coworking i offentlig sektor 

Ett beprövat sätt att stärka samarbete, socialt kapital, lärande och kreativt 
samskapande mellan organisationer är att dela på lokaler och tillhörande tjänster, 
så kallad coworking. Coworking är en trend inom näringslivet som vuxit sig stark 
under 2010-talet där flera organisationer delar på kontorslokal och tillhörande 
tjänster. Fördelarna är dels en kostnadseffektiv arbetsplats, men framför allt 
samverkan, gemenskap, öppenhet, åtkomlighet och hållbarhet. Coworking är ett 
fysiskt utrymme för att samskapa. Varje coworking-utrymme har sin egen 
specifika profil, funktion, affärsmodell, och gemenskap. Men alla coworking-
utrymmen har gemensamt att de möjliggör informella och oväntade möten över 
organisationsgränser, samt kreativitet och innovation som uppstår i och ur dessa 
möten. 
 
Trots att trenden vuxit sig stark inom näringslivet under mer än 10 års tid så finns 
den knappt inom svensk offentlig sektor eftersom koncepten sällan är anpassade 
efter offentlig sektors behov och krav. I Sverige finns hittills få exempel på 
coworking som beaktar den offentliga sektorns specifika behov och potential. De 
coworking-utrymmen som finns idag riktar sig främst till andra målgrupper. 
Därför gör Vinnova satsningen Samverket, inom vilken två coworking-utrymmen 
specifikt anpassade för offentlig sektors samverkansbehov utvecklas: ett i 
Stockholm och ett i Östersund5. Med detta erbjudande vill vi underlätta för 

 
3 Läs mer om vårt arbete för att bidra till målen i Agenda 2030: https://www.vinnova.se/m/agenda-
2030/ 
4 Se till exempel SOU 2019:43, Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning 
i staten; VR 2019:14, Offentlig verksamhets innovationskraft; Omstartskommissionen 2020, Idéer 
för ett starkare Sverige; Statskontoret 2019, Förvaltningspolitik i förändring 
5 Läs mer om dessa utrymmen och hur offentliga organisationer kan nyttja dem på 
www.samverket.se  

https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
https://www.vinnova.se/m/agenda-2030/
http://www.samverket.se/


 UTLYSNING 6 (19)   
Datum Diarienummer   

2021-08-27 
 
Reviderad 

2021-09-22 

2021-01130  

 
 
 

 
 

 
  

offentliga aktörer i Sverige att samla erfarenhet av att nyttja coworking, främst på 
dessa två platser som är en del i satsningen Samverket.  
 
I coworking-utrymmen finns ofta flertalet aktiviteter och dessa lämpar sig väl att 
testa och utforska även i offentlig sektor:  

1. Arbeta annorlunda i det nya normala 

2. Underlätta en lärande och tillåtande kultur 

3. Åtkomst till delade verktyg och resurser  

4. Samskapande och innovationsarbete 

5. Bidra och delta i gemensamma aktiviteter 

6. Demonstration av en hållbar omställning 

7. Stärka digital kompetens 
 
Utforska coworking som en del i hybridarbete  

Redan innan coronakrisen innehöll många koncept för coworking digitala inslag. 
Även om ingen vet exakt hur det nya normala arbetslivet kommer se ut, så tyder 
det mesta på att det kommer bli hybridarbete i olika former. Det innebär en 
kombination av hemarbete, kontorsarbete, offentliga platser och coworking-
utrymmen. Coronakrisen har skapat nya vanor och arbetssätt där platsoberoende 
arbete hemifrån med digitala verktyg har etablerats. När det gäller 
utvecklingsprojekt i samverkan och kreativa processer tror vi däremot att fysiska 
lokaler kommer att fortsätta ha en plats i kombination med det digitala.  

En viktig del i att stimulera coworking för offentlig sektor handlar därför om att 
utforska hur coworking kan integreras som en del av hybridarbete i offentlig 
sektor. 

 

 Resultatmål 
 
De offentliga aktörer som beviljas bidrag inom utlysningen förväntas uppfylla 
samtliga av nedanstående resultatmål.  

 
1. Testat på coworking: Under en period haft medarbetare fysiskt 

närvarande i coworking-utrymme som genomfört arbete för den egna 
organisationen i utrymmet. Medarbetarna ska också ha testat sådana 
tjänster som är typiska för coworking så som gemensamma sociala 
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evenemang och gemensamt lärande med medarbetare från andra 
organisationer, samt nätverkande och kollegialt stöd.  
 

2. Samverkat eller samskapat över organisationsgränser: 
Organisationens anställda ska ha genomfört arbete i coworking-utrymmet 
och i hybridformat som varit samverkansorienterat, till exempel deltagit i 
ett samverkansprojekt, förvaltningsgemensamma utvecklingsinsatser eller 
samskapat policy, tjänst eller process med olika intressenter.  
 
 

3. Delat insikter om coworking som en del av hybridarbete i offentlig 
sektor: Organisationen ska i fritt format dokumentera och dela med sig av 
sina insikter angående erfarenheten att jobba i coworking i kontexten av 
hybridarbete. Dels ska insikter angående organisationens olika behov och 
krav delas med de aktörer som är värdar för coworking. Dels ska insikter 
angående resultat och effekter av att nyttja coworking som en del i  
hybridarbete delas med den egna organisationen internt och med andra 
relevanta offentliga aktörer.  

 
3 Vem kan söka bidraget? 
Bidraget kan sökas av svenska statliga myndigheter, regioner och kommuner. 
Dessutom kan bidraget sökas av deras samarbetsorgan så som regionförbund och 
samordningsförbund liksom av ideella intresseföreningar inom utveckling av den 
offentliga sektorn.  
 
Angående företag som är ägda av stat, region eller kommun gäller följande:  
 

• Av kommun eller region helägda (100 %) företag kan söka bidraget 
• Av kommun eller region delägda (mindre än 100 %) företag kan inte söka 

bidraget 
• Av staten hel- eller delägda företag kan inte söka bidraget, med undantag 

för forskningsinstitut (se nedan).  
• Företag som saknar offentligt ägande kan inte söka bidraget. 

 
Angående universitet, högskolor och forskningsinstitut gäller följande: 
 

• Oberoende av organisationsform, kan universitet, högskolor och 
forskningsinstitut söka bidraget endast som en del av sitt 
samverkansuppdrag, inte som en del av forsknings- eller 
utbildningsuppdrag. Samverkansuppdraget bör ha tydlig fokus på övrig 
offentlig sektor. Givet detta:  
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o Universitet kan söka bidraget, likaså högskolor som är 
myndigheter eller 100 % ägda av kommun och/eller region.  

o Forskningsinstitut som är myndigheter eller 100 % ägda av staten, 
kommun och/eller region kan söka bidraget.  

o Högskolor och forskningsinstitut som är delägda av offentliga 
organisationer (mindre än 100 %) kan inte söka bidraget, likaså 
sådana högskolor och forskningsinstitut som saknar offentligt 
ägande.  

 
 
4 Vad finansierar vi? 

 Aktiviteter det går att söka finansiering för 
• För att täcka kostnader som uppstår specifikt vid nyttjande av coworking-

erbjudanden särskilt anpassade för offentlig sektors behov. Dessa kan 
självklart vara de utrymmen i Stockholm och Östersund som ingår i 
Samverket6, men kan även vara andra utrymmen som har ett skräddarsytt 
erbjudande för gränsöverskridande samverkan i offentlig sektor. Det kan 
handla till exempel om användar- eller medlemsavgifter eller avgift för en 
tjänst som krävs för att kunna nyttja coworking-utrymmet. 

 
• För att, i anknytning till nyttjande av coworking som en del i hybridarbete, 

dokumentera och dela insikter, lärande och kunskap som är till nytta för 
vidareutveckling och etablering av arbetssätten i offentlig sektor.  

 

 Aktiviteter det inte går att söka finansiering för 
• Bidraget kan inte användas till:  

o att öppna upp nya coworking-utrymmen eller utveckla 
marknadsföringen och infrastrukturen i existerande coworking-
utrymmen.  

o forskning om coworking och hybridarbete. 
o ordinarie arbetsuppgifter som skulle ha genomförts oavsett om 

sökande använde, arbetade och samverkade i coworking-
utrymmen. 

 

 Stödberättigande kostnader 
 
Följande kostnader är stödberättigande: 
 

 
6 Se www.samverket.se  

http://www.samverket.se/
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• Övriga direkta kostnader: Här kan till exempel användar- eller 
medlemsavgifter budgeteras.  

• Personalkostnader som uppstår vid genomförande av de aktiviteter som 
det går att söka finansiering för (se kapitel 4.1).  

o Observera att vi har beslutat att de totala stödberättigande 
personalkostnaderna hos projektpart högst kan uppgå till en 
genomsnittlig kostnad om 800 kr per timme. Läs mer om hur 
personalkostnader ska beräknas i Vinnovas Anvisning till 
stödberättigande kostnader.  

 
• Indirekta kostnader, det vill säga allmänna omkostnader som inte 

uppkommer som en omedelbar följd av projektet men som ändå kan 
relateras till de direkta kostnaderna för att genomföra projektet. I detta fall 
kan de närmast uppstå som en konsekvens av att bidraget ger upphov till 
viss administration i den egna organisationen. Hur dessa beräknas beskrivs 
i Vinnovas Anvisning till stödberättigande kostnader.  
 

 
Kostnader som inte är stödberättigade och därmed inte får räknas in i budgeten för 
bidraget är:  
 

o Utrustning, mark och byggnader 
o Kostnader för konsulter, licenser, mm.  

 
 
 
5 Hur stort bidrag ger vi? 
Varje organisation som söker bidraget kan som mest beviljas 600 000 kronor 
genom detta erbjudande. En organisation kan söka bidrag en eller flera gånger 
under den period detta erbjudande är i kraft. Om en organisation söker bidrag flera 
gånger gäller taket på 600 000 kronor den sammanlagda summan av de sökta 
bidragen.  
 
Som mest kan bidraget täcka 100 % procent av de stödberättigade kostnaderna. 
En organisation kan också välja att söka mindre andel bidrag och då stå för en del 
av de stödberättigade kostnaderna själv. Eventuell egen finansiering är 
meriterande vid bedömning av ansökan om bidrag (se kapitel 7). Den egna 
organisationen tar med fördel ansvar för att täcka cirka 50 % av kostnaderna.  
 
 
6 Förutsättningar för att vi ska bedöma ansökan 
Vi kommer endast bedöma ansökningar som uppfyller följande formella krav: 

https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
https://vinatet.vinnova.se/globalassets/dokument/guide/villkor_om_stodberattigande_kostnader_-_guide.pdf?ntstamp=1517488580747
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o Sökande är en svensk juridisk person som uppfyller det som beskrivs i 
kapitel 3 i detta dokument.  

o Projektparter är angivna i ansökan (ansökningsportalen) med 
organisationsnummer och firmatecknare/prefekt.  

o Budgeten tar upp kostnader endast i de kostnadsslag som är 
stödberättigade i denna utlysning, se kapitel 4. 

o Ansökan har inkommit senast kl. 14:00 det datum som anges på 
utlysningssidan på Vinnovas webbplats. 

 
 
 
7 Bedömning av inkomna ansökningar 

 Vad bedömer vi? 
Bedömningskriterierna är potential, aktörer och genomförbarhet. 
 
Potential  
 

• Potential att bidra till erbjudandets resultatmål, se kapitel 2.1 
• I vilken mån det är sannolikt att det i valt coworking-utrymme finns en 

hög grad av närvaro av offentliga aktörer.  
 
 
Aktörer  
 

• Kapacitet, förmåga och mandat att utforska nyskapande eller innovativa 
lösningar på samhällsutmaningar 

• Relevanta nätverk och förmåga att engagera nya samarbetspartners 
• Hur väl den uppsättning medarbetare som kommer att nyttja coworking 

och hybridarbete är sammansatt med avseende på könsfördelning 
 
Genomförbarhet  
 

• Budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet. 
• Grad av egen insats med finansiella och/eller personella resurser eller 

andra tillgångar. 
 

 Hur bedömer vi?  
Bedömningen av inkomna ansökningar sker löpande. Ansökningarna läses av 
dagligen under vardagar och Vinnova strävar att bedöma och besluta 
bidragsansökningarna inom de närmaste 10 vardagarna efter att de inkommit. 
Under perioden juli till mitten av augusti görs inga beslut.  
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8 Beslut och villkor  

 Om våra beslut 
Hur mycket som beviljas i bidrag framgår av beslutet.  
 
Organisationer som inte bedriver ekonomisk verksamhet7 kan beviljas bidrag som 
inte utgör statsstöd när de deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet. Bidrag kan 
beviljas som icke-statsstöd till de statliga myndigheter, kommuner och regioner 
som deltar i sin icke-ekonomiska verksamhet. Det samma gäller universitet, 
högskolor och forskningsinstitut.  
 
För företag och företag och föreningar, i den mån de kan ta del av bidraget enligt 
det här erbjudandet (se kapitel 3), gäller följande: Bidrag till organisationer som 
bedriver ekonomisk verksamhet kommer beviljas med stöd av 2 § p. 2 i 
förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt 
innovation, det vill säga som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) enligt 
förordning (EU) nr 1407/20138. Innan ni kan beviljas de minimis måste ni lämna 
in ett intyg om stöd av mindre betydelse.9 
 
Stödgrunden framgår av beslutet och styr även vilka kostnader som är 
stödberättigande. 
 
Vårt beslut om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas.  

 Villkor för beviljade bidrag 
För beviljade bidrag gäller våra allmänna villkor för bidrag.10 Villkoren innehåller 
bland annat regler om förutsättningar för utbetalning, uppföljning, rapportering 
och nyttiggörande av resultat.  
 
Kompletterande särskilda villkor kan beslutas för enskilda projekt. 
 
Om ni inte följer våra villkor kan ni bli återbetalningsskyldiga. Det gäller också 
om ni beviljats bidrag felaktigt eller med för högt belopp.  
 
 

 
7 Läs mer på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/  
8 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sv.pdf    
9 Intyget finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/  
10 Aktuella villkor hittar du på vår webbplats, tillsammans med hjälp för att förstå och uppfylla 
villkoren: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/ 

https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_sv.pdf
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/allmanna-villkor/
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9 Så här ansöker ni  
För att söka bidrag fyller ni i ett webbaserat formulär på Vinnovas 
Intressentportal, som nås via www.vinnova.se.  
 
Varje organisation som vill söka bidraget lämnar in en egen ansökan. Flera 
organisationer kan alltså inte lämna in en gemensam ansökan.  
 
De organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet, främst företag och 
föreningar, behöver också lämna in ett intyg om stöd av mindre betydelse som 
bilaga till ansökan.11  
 
För ytterligare instruktioner, se bilaga 1.  
 
Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och 
fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni 
kan när som helt låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansök-
ningsdag.  
 
Klarmarkera ansökan i god tid innan utlysningen stänger.  
 
När utlysningen stängt och ansökan registrerats hos Vinnova kommer en bekräf-
telse skickas ut per e-post till dig som står för användarkontot, projektledare och 
firmatecknare/prefekt. Det kan ta några timmar innan du får e-posten.  
 
Om du inte har fått en bekräftelse via e-post inom 24 timmar efter att utlysningen 
stängt ber vi dig höra av dig. 
 
När ansökan har lämnats in kan komplettering endast ske på begäran av Vinnova. 
 
 
  

 
11 Intyget finns på: https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/  

http://www.vinnova.se/
https://www.vinnova.se/sok-finansiering/regler-for-finansiering/statligt-stod/
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Bilaga 1: Instruktioner för att fylla i ansökan 
 
När du loggat in i Vinnovas intressentportal och påbörjat en ansökan inom 
”Bidrag till offentliga organisationer för att nyttja coworking och hybridarbete” 
kommer du att få fylla i följande uppgifter och svara på följande frågor. Nedan 
följer tips och instruktioner för vilken information som efterfrågas.  
 
1. Projektuppgifter 
Projekttitel: Ge gärna er ansökan en titel enligt formatet  
”[namn på organisation] [testar/nyttjar] [coworking och hybridarbete / 
Samverket]” . Exempelvis ”Transformationsverket nyttjar Samverket” eller 
”Mittköpings kommun testar coworking och hybridarbete”.  
 
Start av projekt för vilket bidrag sökes: Gärna det datum som ni uppskattar är 
första dagen då ni kommer att använda coworking-utrymmet. 
 
Slut av projekt för vilket bidrag sökes: Det datum som är sista dagen ni 
uppskattar att ni kommer att använda coworking-utrymmet. Alternativt det datum 
då ni uppskattar att ni kommer att ha delat insikter från ert test att nyttja 
coworking och hybridarbete.  
 
Svensk projektsammanfattning: Här sammanfattar ni vad ni ämnar göra under 
den period ni nyttjar coworking och hyrbidarbete med hjälp av bidraget.  
 
Mål för projektet: Här uppger ni vad ni vill uppnå med att testa på coworking 
och hybridarbete.  
 
Köns och/eller genusperspektiv: Beskriv hur ni gör urvalet till de som får nyttja 
platsen för coworking utifrån ett inkluderande perspektiv med avseende på kön 
och andra diskrimineringsgrunder 
 
2. Klassificering 
Klassificering av behovsområde: Ange alltid 15: Arbetsorganisation och ledning  
Klassificering av forskningsområde: Ange alltid 5.6.02 Studier av offentlig 
förvaltning 
Klassificering av produktområde: Ange alltid 84.11 Tjänster avseende 
övergripande offentlig förvaltning 
 
3. Koordinerande projektpart (koordinator): Detta är sökande organisation 
4. Koordinatorns firmatecknare/prefekt: Person som har rätt att skriva under 
ansökan i den sökande organisationens namn 
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5. Projektledare: Huvudsaklig kontaktperson hos sökande organisation. 
Projektledaren ska i förhållande till Vinnova vara behörig att företräda 
bidragsmottagaren avseende ansökan och under den tiden bidragsprojektet fortgår. 
 
6. Budgeterade kostnader och stöd 

 
 
Fyll i kostnader som er organisation kommer att ha under bidragsprojektets löptid 
(från startdatum till slutdatum). Observera att endast personalkostnader, övriga 
direkta kostnader och indirekta kostnader är stödberättigade. Det är endast på 
dessa rader som du kan fylla i en siffra större än noll. Du ska alltså lämna 
utrustning, mark och byggnader, samt konsultkostnader, licenser m.m. på 0 kr.  
 
Du kan välja vilken eller vilka typer av kostnader som ni vill ta upp i 
bidragsprojektets budget. Ni är alltså inte tvungna att ha personalkostnader, övriga 
direkta kostnader och indirekta kostnader, utan kan välja att söka stöd för någon 
av dessa.  
 
De kostnader som ni uppger får endast uppstå ur aktiviteter som det går att söka 
finansiering för, se kapitel 4. Dessutom måste kostnaderna vara stödberättigade 
enligt Vinnovas guide till stödberättigade kostnader12. 
 
Fyll i hur mycket bidrag ni söker av Vinnova. Observera att ni inte behöver söka 
bidrag för att täcka alla era kostnader. Ni kan också uppge ett sökt bidrag som är 

 
12Länk till Vinnovas guide stödberättigande kostnader  



 UTLYSNING 15 (19)   
Datum Diarienummer   

2021-08-27 
 
Reviderad 

2021-09-22 

2021-01130  

 
 
 

 
 

 
  

mindre än de totala kostnaderna. I det fallet står den egna organisationen för de 
kostnader som inte täcks av bidraget.  
 
 
7. Frågor 
A) Beskriv vilka utgifter som ingår i budgeten. (Observera att endast 
personalkostnader, övriga direkta kostnader och indirekta kostnader är 
stödberättigade. Du ska alltså lämna utrustning, mark och byggnader, samt 
konsultkostnader, licenser m.m. på 0 kr.) Om personalkostnader ingår i budgeten, 
beskriv hur många timmar som uppskattas ingå och vilka aktiviteter som ingår.  
 
B) Beskriv kort varför er organisation behöver Vinnovas bidrag för att täcka 
ifrågavarande kostnader helt eller delvis. (800 tecken) 
 
C) Vilket/vilka coworkingutrymmen ämnar ni använda? Till exempel 
Samverket i Stockholm, Samverket i Östersund eller annat. Om du svarar annat 
coworking-utrymme än Samverket, ange vilket det är och beskriv närvaron av 
offentliga organisationer i valt coworking-utrymme. (800 tecken) 
 
D) Antal medarbetare som kommer att nyttja coworking och hyrbidarbete 
med hjälp av bidraget:  
 
E) Beskriv kort vilka medarbetarnas arbetsuppgifter är under perioden som 
de nyttjar coworking samt hur de kommer samverka med andra 
organisationer (800 tecken) 
 
F) Beskriv kort hur ni avser nyttja och dela de insikter som uppstår om 
coworking och hybridarbete under perioden (800 tecken) 
 
G) Beskriv kort hur din organisation kan bidra i utvecklingen av Samverket? 
(800 tecken) 
 
10. Bilagor 
Endast organisationer som söker om så kallat stöd av mindre betydelse, ska lämna 
in en bilaga med en ifylld blankett med intyg om stöd av mindre betydelse. Vilka 
som ska fylla i denna bilaga beskrivs i kapitel 8.  Inga andra bilagor är tillåtna.  
 
Markera ansökan som klar 
När du har fyllt i ansökan och den är komplett markerar du den som klar. Efter att 
ansökan är klarmarkerad kan den inte mer ändras. En klarmarkerad ansökan blir 
en inkommen handling hos Vinnova inom det närmaste dygnet.  
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Bilaga 2: Så nyttjar du Samverket 
 
1. Bekanta er med Samverkets erbjudande om coworking på www.samverket.se. 

Fundera på om er organisations behov möts av Samverkets erbjudande.  
2. Förankra beslut om att nyttja Samverkets erbjudande med behörig/a 

firmatecknare i er organisation.  
3. Kontakta Samverket i Stockholm eller Östersund (se kontaktuppgifter via 

www.samverket.se) för att bekräfta möjligheten att nyttja utrymmet enligt era 
önskemål.  

4. Lämna vid behov in en ansökan till Vinnova om bidrag för att täcka kostnader 
för att nyttja Samverket. Observera att det inte är obligatoriskt att söka stöd 
hos Vinnova för att kunna nyttja Samverket. Er organisation kan mycket väl 
täcka själv de kostnader som uppstår från att nyttja Samverket.  

5. Om och när er ansökan beviljas kan ni genomföra ett köp av coworking-
tjänster hos Samverket i Östersund och/eller Stockholm. Om ni inte behöver 
bidraget kan ni genomföra köpet redan tidigare.  

6. På det datum som är överenskommet med Samverket i Stockholm och/eller 
Östersund börjar ni nyttja lokalerna och coworking-tjänsterna.  

 
 
  

http://www.samverket.se/
http://www.samverket.se/
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Bilaga 3: Vanliga frågor (FAQ) 
 
Covid 19 
 
F: Hur påverkar den pågående Covid 19 pandemin möjligheterna att nyttja 
coworking-utrymmen och det här erbjudandet om bidrag?  
S: I dagsläget är det tänkt att bidraget skall kunna nyttjas från och med 1 
november 2021. Skulle Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
anvisningar innebära att det inte är rekommenderat eller tillåtet för 
offentliganställda att nyttja coworking-utrymmen från och med 1 november, 
kommer Vinnova att skjuta fram tidigaste startdatumet för att nyttja bidraget. 
 
F: Vad händer om vi söker och beviljas bidrag, men Covid 19 pandemin 
omöjliggör att nyttja coworking-utrymmen som tänkt?  
S: Genom en ändringsbegäran till Vinnova kan de flesta bidrag flyttas fram i tiden 
till ett tillfälle då det förhoppningsvis är möjligt att nyttja coworking. Om detta 
inte heller är aktuellt så ska eventuellt utbetalda bidrag betalas tillbaka till 
Vinnova. I det läget ska projektledaren för bidragsprojektet kontakta Vinnova för 
vidare instruktioner.  
 
Samverkets utrymmen i Stockholm och Östersund 
 
F: Är det obligatoriskt att söka bidrag hos Vinnova för att kunna nyttja 
Samverkets utrymmen i Östersund och Stockholm? 
S: Nej, det är inte obligatoriskt. Det går mycket väl att nyttja dessa utrymmen utan 
att söka bidrag hos Vinnova.  
 
F: Hur bokar man in sig på Samverkets utrymmen i Östersund och Stockholm?  
S: Se www.samverket.se för information och kontaktuppgifter.  
 
F: Kommer det att finnas fler coworking-utrymmen kopplade till Samverket, 
kanske närmare där jag bor? 
S: För tillfället består Samverket av en 2-årig pilotsatsning med coworking-
utrymmen i Östersund och Stockholm. Efter piloten kanske Samverket kan 
etableras på fler platser, men det beror på hur pilotsatsningen faller ut.  
 
F: Har Vinnova ett ramavtal med Samverket-utrymmena i Stockholm och 
Östersund? 
S: Nej. Vinnova har beviljat bidrag till ett konsortium bestående av Länsstyrelsen 
i Jämtland, Vasakronan, Gomorron Östersund och Niklas Huss AB för att 
utveckla och tillhandahålla Samverket-utrymmena i Stockholm och Östersund. 
Vinnova har inte genomfört en upphandling av dessa tjänster.  
 

http://www.samverket.se/
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F: Äger eller hyr Vinnova Samverket-utrymmena i Stockholm eller Östersund?  
S: Nej, Vinnova har varken köpt eller hyrt dessa utrymmen. Vinnova har beviljat 
bidrag till ett konsortium bestående av Länsstyrelsen i Jämtland, Vasakronan, 
Gomorron Östersund och Niklas Huss AB för att utveckla och tillhandahålla 
Samverket-utrymmena i Stockholm och Östersund.  
 
Upphandling 
 
F: Behöver vi beakta upphandlingsregler vid nyttjande av det här bidraget? 
S: Ja, om ni söker bidrag för att täcka en kostnad som till exempel uppkommer vid 
inköp av en coworking-tjänst. Precis som vid inköp av vilken annan tjänst som 
helst behöver offentliga organisationer då förhålla sig till gällande lagstiftning och 
eventuella egna interna regler. I allmänhet bör det vara möjligt att använda sig av 
direktupphandling under tröskelvärdet13.   
 
Bidragsutlysningens budget 
 
F: Hur stor är Vinnovas totala budget för bidrag till offentliga organisationer för 
att nyttja coworking och hybridarbete? 
S: Uppskattningsvis är budgeten för detta 8 MSEK fördelat över åren 2021, 2022 
och 2023.  
 
F: Är det garanterat att alla som söker kan få bidraget? Kommer Vinnovas 
finansiering att räcka till alla? 
S: Det är inte garanterat att alla som söker kan få bidraget. För att ha möjlighet att 
få bidraget behöver man uppfylla såväl formella kriterier som bedömas väl i 
relation till bedömningskriterierna. Vinnova strävar efter att distribuera den 
tillgängliga budgeten på ett sådant sätt att det ska räcka till alla ansökningar som 
bedöms som fullgoda för beviljande. Dock går det inte att förutspå hur populärt 
det kommer att vara att söka det här bidraget. Det betyder att det kan finnas en 
viss fördel i att söka tidigt om bidraget.  
 
  

 
13 Läs mer om direktupphandling bakom följande länk: Direktupphandling | 
Upphandlingsmyndigheten  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/valja-upphandlingsforfarande/direktupphandling/
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/forbered-upphandling/valja-upphandlingsforfarande/direktupphandling/
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Bilaga 4: Vinnovas referensgrupp för Samverket 
 
En referensgrupp bistår Vinnova med råd och rekommendationer i utvecklingen 
satsningen Samverket – coworking och hybridarbete i offentlig sektor. 
Referensgruppen består av följande medlemmar:  
 
Anders Danielsson, landshövding i Västra Götaland 
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde och ordförande för 
Arbetsgivarverket 
Clas Olsson, generaldirektör, Ekonomistyrningsverket 
Linda Schön Doroci, direktör, Arbetsförmedlingen 
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