
 Uppdragsbeskrivning Innovation Camp  
”Den rådande pandemin i världen har satt allt på sin spets och allt fler ser fördelarna 

med att flytta från storstaden till den vackra staden Oskarshamn.”  

  

Bakgrund och problem  

Genom produktion av koldioxidfri el med kärnkraft, tar Oskarshamn ett mycket stort 

nationellt ansvar för att klara klimatutmaningen och säkerställa tillgång till hållbar 

energi för alla. Att SKB i Oskarshamn dessutom mellanlagrar hela Sveriges använda 

kärnbränsleavfall och genomför Sveriges största miljöskyddsprojekt är ytterligare ett 

exempel på utmaning. Det finns dock mycket kvar att göra på hållbarhetsområdet för 

att skapa en ännu smartare, mer ekologisk stad för alla dem som redan hittat rätt 

och för alla dem som kommer hit.   
 

Många människor väljer att efter några års studier, arbete och resor att byta ut 

bostadshets, trångboddhet, stress och hårt trafikerade vägar i den allt 

snabbare storstadspulsen, till stora grönytor, rymliga havsnära boenden, 

livskvalitet, trygghet etc.  i den bästa staden i Småland.  I och med den rådande 

pandemin så ökar takten på inflyttningen och många unga väljer även att stanna kvar 

i tryggheten. Inflyttningen till vår plats på jorden ställer dock nya krav som behöver 

bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt hållbart och framtidssäkert sätt.  Fler 

och fler arbetsgivare och arbetstagare har, i och med den rådande Corona-pandemin, 

upptäckt att det går utmärkt att arbeta på distans vilket öppnar upp för nya 

möjligheter att arbeta på ett globalt företag var som helst i världen men bo och leva i 

Oskarshamn med alla dess fördelar, vilket gör att man kan göra en spännande karriär 

på hemmaplan.  

  

Uppdrag  

Ni är ett framstående team av framtidsexperter som i konkurrens med andra 

team fått i uppdrag att utveckla en vinnande idé, som gör Oskarshamn till en 

ännu mer hållbar och därmed attraktivare stad.  Det kan exempelvis handla 

om förslag för att utveckla effektivare transporter, bostadsnära odlingsprojekt, bättre 

användning och återanvändning av olika produkter, projekt för ökad hälsa och 

välbefinnande i alla åldrar, bättre vattenanvändning, ökad inkludering och 

jämställdhet, minskad fattigdom etc. Fantasin har inga gränser!  
 

Vad vill ni lyfta fram och vad tycker ni att man ska satsa på i Oskarshamn för att 

skapa en ännu bättre stad ur ett hållbarhetsperspektiv? Kombinera gärna det med 

utmaningarna som Corona innebär i urbana miljöer i storstäderna med pendling, 

trängsel och överbelastad sjukvård. Som en hjälp och guidning kan ni använda FN:s 

17 globala målen för hållbar utveckling – se https://www.globalamalen.se/ . 

 

 

https://www.globalamalen.se/


Detta ska göras  

• Beskriv ert förslag så utförligt ni kan.  

• 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 kreativitet belönas. Flera tidigare förslag från elever som varit med 

tidigare år har förverkligats.  

  

Presentation och affärsplan  

Förslagen ska presenteras genom en inspelad video där ni utgår från er skrivna 

affärsplan. Hur får ni juryn att intressera sig för just er idé? Och kan ni på något sätt 

vara nytänkande kring hur ni väljer att presentera idéen I videon? Endast kreativiten 

kan stoppa er från att skapa en nytänkande men samtidigt tydlig video om ert förslag! 

 

Inlämning – sista steget 

Varje grupp lämnar därefter in sin video samt affärsplan på 

https://ungforetagsamhet.se/internal/innovation-camp-inlamning. 

 

Överstiger videon 128mb(ca 2min) skall den istället skickas till Lydia Conradsson, 

lydia.conradsson@ungforetagsamhet.se via WeTransfer(affärsplanen lämnas oavsett 

in via hemsidan).   

 

All info hittar du i länken ovan. Gruppernas videor och affärsplaner kommer därefter 

att skickas vidare till olika jurygrupper som tillsammans genom möten och diskussion 

kommer komma överens om de 3 bästa idéerna. I jurygrupperna sitter personer som 

arbetar med det förändringsarbete som pågår. Må bästa och kreativaste lag 

vinna! Game’s on!  
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