
Uppdragsbeskrivning Innovation Camp 2021 

 

Oskarshamn och dess medborgare har länge tagit ett stort ansvar för klimatet genom 

sin breda acceptans för kärnkraft och för förvaringen av använt kärnbränsle. 

Fossilfri kärnkraft behövs för att nå klimatmålen och stödjer Sveriges elbehov, även 

när det inte är soligt eller blåser. OKG och SKB anser därför att kärnkraft bör 

betraktas som en naturlig del av svensk elförsörjning och de stolta oskarshamnarna, 

som är hårda som granit när det kommer till ansvarstagande inför framtida 

elförsörjning, har valt att fokusera på möjligheterna till ett ännu smartare och 

grönare samhälle genom kärnkraft.  

  

Uppdrag: 

Nu har det återigen fallit på vår lott att skapa en grön oas i öknen samt visa på hur vi 

tar ansvar och ligger i framkant på miljö- och klimatområdet. Ni är en grupp unga 

framtidsexperter från världen bästa plats. Ert uppdrag är att komma med kreativa 

förslag hur vår plats på jorden kan utvecklas med en mindre slösande ekonomi och 

livsstil. Alltså, hur kan vi leva mer hållbart i Oskarshamn? Framtiden är nu.  

Er idé kan handla om matsvinn, elproduktion, konsumtion, cirkulär ekonomi, återbruk 

och ett mindre slösande av jordens resurser. 

Lycka till! 

 

Detta ska göras: 

• Beskriv ert förslag så utförligt ni kan i er affärsplan som ni finner på 

ungforetagsamhet.se/innovation-camp.  

• Vad, när, hur, varför, till vem och vilken effekt ni vill uppnå?   

• Hur förbättrar er idé Oskarshamn?  

• Varför förbättrar er idé Oskarshamn?   

• När förbättrar er idé Oskarshamn? Är det en idé som går att genomföra nu 

eller på lång sikt. Är den knuten till en viss tid på året?  

• Beskriv hur er idé kan komma att användas.   

• Riktar sig ert förslag till någon särskild målgrupp, eller flera?  Hur ser en typisk 

användare av er idé ut?  

• Namnge ert förslag! 

Tänk på att:  

• Koppla er idé till de globala målen.  

• Var kreativa! Flera tidigare förslag från elever som varit med tidigare år har 

förverkligats.  



 

  

Presentation och affärsplan  

När ni kommit på er affärsidé skriver ni ner den i er affärsplan. Er affärsidé ska sedan 

sammanställas till en pitch som ska presenteras inför en digital jurygrupp. Ni har 3 

minuter på er att presentera ert förslag inför juryn. I jurygrupperna sitter personer 

som arbetar med det förändringsarbete som pågår. Efter Innovation Camp så 

kommer vi att ta med oss samtliga förslag och fortsätta titta på dem tillsammans.  

Må bästa och kreativaste lag vinna! Game’s on!  

  

  

Kort om OKG och SKB 

OKG i Oskarshamn tar ett helhetsansvar såväl i daglig drift inom elproduktion, som 

vid handhavande av reaktorer som inte är i drift. Även när ett kärnkraftverk ska 

monteras ned och rivas görs det på ett ansvarsfullt och säkert sätt. En viktig roll har 

SKB, som tar hand om det svenska radioaktiva avfallet. Företaget ägs av de svenska 

kärnkraftsföretagen och i Oskarshamn driver SKB mellanlagret Clab, som riskerar att 

snart bli fullt utan ett tillståndsbeslut. Därmed kan svensk kärnkraft tvingas stänga i 

förtid, vilket vore riktigt taskigt mot klimatet. 

 

                


