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Innovations- och coworkinghubbar för offentlig 
sektor



Vilka är vi?
Projektledningsteamet består av 
Niklas Huss, Jenny Sandström och Maria 
Svensson Wiklander - alla med olika spets- 
kompetenser men en gemensam stark  
bakgrund inom innovation och facilitering.  
Niklas är innovations- och transformationscoach 
och Maria och Jenny driver de tre coworking- 
hubbarna Gomorron Östersund samt kunskaps- 
och utvecklingsnoden The Remote Lab med fokus 
på framtidens distansoberoende arbetsliv. 
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Vad vill vi uppnå?
Projektet syftar till att etablera, testa och utvärdera 
myndighetsgemensamma platser för kreativt och innovativt nytänkande. 
Ambitionen är att utvärdera hur det kan öka engagemanget hos 
myndighetsanställda, stärka förmågan till nya innovativa lösningar samt 
öka kunskapen kring myndighetsöverskridande behov. Platsen kommer 
även bestå av en coworking yta för myndighetsanställda som arbetar på 
distans för att utforska flexibla arbetssätt, kontorets betydelse samt 
behov av infrastruktur med mera.
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Vilka behov ska den stötta?
Projektet avser att bidra till att lyfta kompetenser och öka 
engagemang inom myndigheter, såväl som öka innovationsförmågan 
och samverkan, kunskap kring hybrid-/distansarbete, ge ökad 
flexibilitet i val av bostadsort för anställda samt etablering av kontor 
för myndigheter. Vi vill möta lärande i form av kreativa workshops/
hackathons/inspirationsföreläsningar för att skapa en mer effektiv 
statsapparat, stärkt omvärldsbevakning, hållbar samhällsutveckling 
samt bidra till att stärka innovationsstödssystemet i Sverige.
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Vilka är det till för?
Primära initiala målgrupper inom myndigheter ser vi 
är individer i samverkande och 
verksamhetsutvecklande roller, inom innovation och 
utveckling, strategiska intraprenörsroller som har ett 
naturligt samarbetsbehov med andra myndigheter. 
Ambitionen och förhoppningen är att detta sprider 
sig till andra som idag kanske inte har det lika 
naturligt i sina roller och att fler upptäcker behovet 
och nyttan av att faktiskt samverka myndigheter 
emellan.
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Projektorganisation
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Projektledningsgrupp: 
Niklas, Jenny & Maria

Arbetsgrupp: 
12 representanter från 

olika myndigheter

Expertgrupp: 
Externa experter inom olika 

prioriterade områden

Styrgrupp: 
Lst Jämtland, Vasakronan, 

projektledningsgrupp





Samverket Stockholm
Samverket i Stockholm är beläget på Mäster Samuelsgatan 56 i 
nära anslutning till Stockholms Central och T-centralen. Lokalen 
är på totalt 2400 kvm där 445 kvm består av Samverkets 
samskapande ytor med fokus på samtal och kreativt arbete.  
I direkt anslutning finns möjlighet för Samverkets medlemmar att 
boka mötesrum i olika storlekar, projektutrymmen och även stora 
utrymmen för till exempel Hackathons eller event. 
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Priser:  
Medlemskap 1, 25 personer: 80 000:-/månad 
Medlemskap 2, 15 personer: 54 000:-/månad 
Medlemskap 3, 5 personer: 20 000:-/månad 
Enskilt medlemskap: 4 500:-/månad 
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Samverket Östersund
Samverket Östersund ligger centralt beläget på Biblioteksgatan 9 
och har 120 kvm i direkt anslutning till co-workingstället 
Gomorron Östersund. Lokalen är designad för samskapande och 
kreativt arbete. Samverkets medlemmar har möjlighet att boka 
mötesrum och eventytor för till exempel utbildningar eller 
workshops i direkt anslutning till ytan.   
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Priser:  
Medlemskap 1, 15 personer: 20 000:-/månad 
Medlemskap 2, 7 personer: 10 000:-/månad 
Medlemskap 3, 3 personer: 5 000:-/månad 
Enskilt medlemskap: 3 200:-/månad 
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Faciliteter och funktioner
Samverkets öppettider kommer primärt att vara 8-17 på vardagar. 
Access ges till enskilda individer på myndigheterna som i sin tur 
kan bjuda med sig kollegor som gäster.  
I Samverkets lokaler finns det tillgång till ytor för samtal, 
samskapande och reflektion, teknik för presentation och 
videosamtal, mindre utrymmen för videosamtal, skrivbord, 
kaffemaskin. I anslutning till de bägge ytorna finns större 
möteslokaler, eventytor med tillgång till teknik för presentationer. 
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Hör av dig!
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För mer info - besök samverket.se

info@samverket.se

http://samverket.se
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