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Huddinges längsta utvecklingssamtal. 
Forum för dialog och kunskapsutbyte mellan kommun och näringsliv

• Bildades 2005 utifrån ett behov av att ”prata med” och inte ”om”
• Finansiering från Huddinge kommun och näringsliv
• En pusselbit bland många
• Representation från

- En av landets största kommuner
- Stora investerare i kommunen
- Det lokala näringslivet



Vad gör vi?

Vi skapar förutsättningar och struktur för att samla politiker, tjänstepersoner, 
företagare, beslutsfattare, och investerare för att mötas och kraftsamla runt 
Huddinges utveckling. Vi förvaltar parternas ambitioner att 

• Vara skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta
• Vara en plats för dialog, samtal och möten där parter är beredda att pröva olika ståndpunkter
• Bidra till förståelse, insikt och nya värden genom att utbyta idéer, kunskap och erfarenheter
• Stödja Huddinge kommuns arbete för ett gott företags-, och investeringsklimat
• Förstärka Huddinges varumärke som plats och kommun



En relationsskapande samverkan som förstärker Huddinge

Vi har skapat en kontaktyta. Vi gör saker tillsammans. Hur den ska omsättas i praktiken 
är hela tiden i förändring. Varje aktör finner sin nytta.

Med nya satsningar vill vi visa människorna, kunskapen och drivkraften som finns på 
mötesplatsen. Det händer bra saker i mötet mellan de olika perspektiven.
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Vision Flemingsberg 2050

Där KUNSKAP och KREATIVITET möts i södra Stockholm

År 2050 är Flemingsberg ett av Sveriges mest betydelsefulla centrum för 
utbildning, forskning och kreativitet. 
Det är en inspirerande mötesplats där innovationer skapas och samverkan 
driver en hållbar samhällsutveckling. 
Flemingsberg är en självklar etableringsort för kunskapsintensivt näringsliv 
och har en eftertraktad livsmiljö.

Tillgängligt och inkluderande Urbant och grönskande

Dynamiskt och innovativt



Den regionala stadskärnan Flemingsberg
där kunskap och kreativitet möts
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Aktörsgemensam samverkan
Utvecklingsprogram 2018
(vision, mål, strategier)
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Vikten av samverkan

Samhällsbyggande  
Flemingsberg

Aktörsgemensam 
samverkan, vision 
stadsbyggnad

Samverkan Huddinge 
-BID Flemingsberg

Utvecklingsprogram regionala stadskärnan 
Flemingsberg
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Många olika aktörer
unika förutsättningar



VI ÖKAR ETABLERINGSTAKTEN OCH 
INNOVATIONSFÖRMÅGAN I FLEMINGSBERG



Bildades 2011 för att främja samarbetet mellan 
akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg.

Är en neutral aktör i utvecklingen av södra Stockholm med 
målet att till 2050 utveckla Flemingsberg till vara ett av 
Sveriges mest betydelsefulla centrum för utbildning, forskning
och kreativitet

FLEMINGSBERG SKA:
● Vara förstahandsvalet för etableringar i södra Stockholm 
● Erbjuda en internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö
● Utvecklas till en testbädd för urbana samhällsutmaningar



Samverkan Innovationsnoder
i Stockholm

• Invest Stockholm – Attraherar investeringar från 
utlandet

• Stockholm Science City – Life Science kluster 
Hagastaden

• Kista Science City – Fokus på mobilitet och data 

• Södertälje Science Park – Mötesplatsen för hållbar 
produktion

• KI Science Park – Tillväxtmiljö för företag inom life
science och hälsa

• Barkarby Science – Arena för samverkan inom 
hållbar stadsutveckling

Uppsala

Stockholm

Strängnäs

Södertälje

Flemingsberg

KistaBarkarby



VÄRLDSLEDANDE FORSKNING OCH 
VÄXANDE FÖRETAGSKLUSTER
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Vinnovamedel för social hållbarhet i den fysiska miljön

➢ Knyta samman de olika delarna i stadsdelen

➢Inkludering genom konkreta aktiviteter på en bestämd  
plats innan det byggs på platsen

➢Knyta samman olika aktörer som berörs av utvecklingen 
i Flemingsberg.

➢Stärka vi- känslan, identiteten och möjligheterna för de 
som bor/verkar i Flemingsberg och för de som besöker 
platsen

Inkluderande och sammanhållen stadsmiljö
i den regionala stadskärnan Flemingsberg

Inkluderande och sammanhållen 
stadsmiljö i Flemingsberg
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Vad gör vi?

➢ Del 1: Sammanställning av befintliga dialoger 

Del 2: Make-shift - lokal arbetsgrupp som tar   
fram idéer för att skapa engagemang för platsen 
och förslag på aktivitet/mötesplats

➢ Del 3: Implementering i liten skala av 
plats/aktivitet – testbädd. ?

Ex från dialog kring 
Flemingsberg

Ex från Pop Brixton, London. Övergiven 
yta som tillfälligt blir utrymme för lokala 
företag

Ex från Nacka för att förstå 
platsens utveckling -
samspel människor, 
byggkranar när Nacka 
skapar stad



Make-shift- lokal arbetsgrupp

MÖTET
Träff aktörer och individer
Behov och drivkrafter

INSYN O SAMSYN
Gemensamma insikter med 
aktörer och individer. Hur bidrar 
deras idéer till visionen/ målen 
för Flemingsberg

SKARPT SKAPANDE
Formulerar projekt och 
genomförande

VI GÖR
Vi genomför aktiviteter o skapar 
prototyp som kan lopas (skalas upp? 
fortsätta?) efter utvärdering 



Vilken typ av samverkan eller samverkansforum
vill ni se och ta del av?


