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Sammanfattande beskrivning
Projektet är en förstudie som ska undersöka hur miljö och energiarbetet samt
miljömedvetenheten ser ut i de mindre företagen (1-10 anställda) i Skåne och
Blekinge, både hos tjänsteföretag och producerande företag. Vid förstudiens slut
ska stödmottagaren identifierat hur stor bristen är i energi och miljöarbetet hos
de mindre bolagen, vilken kunskap företagen behöver för att genomföra ett
aktivt energi och miljöarbete, vilken form av stöd som företagen behöver för att
komma igång för att arbeta aktivt med dessa frågor och vilka organisationer som
kan vara lämpliga för att driva ett genomförandeprojekt.

Bakgrund och omvärld
Bakgrund

Fler företag kommer att startas och komma in i en tillväxtfas. Enligt Sydsvenska
Dagbladet är det mindre än 50% av de mindre företagen (1-10 anställda) som
arbetar aktivt med miljöarbete och som arbetar med äldre miljöteknik i sina
verksamheter. Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd träffar årligen 1000-tals
småföretag och det finns därför anledning att tro att andelen är ännu större
bland de mindre bolagen, 1-10 anställda. Förstudien ska därför undersöka hur
det aktiva miljö- och energiarbetet samt miljömedvetenheten ser ut i de mindre
bolagen ser ut (1-10 anställda). I ett kommande genomförandeprojekt avser
Stiftelsen Nyföretagarcenter Syd att aktivt utbilda de mindre bolagen samt att
mäta hur de kan effektivisera sitt miljö- och energiarbete i kombination med att
de samtidigt kan göra bättre affärer. Utmaningar och behov avseende de
horisontella
kriterierna kommer att beaktas i förstudien.
Avgränsning ordinarie verksamhet: Förstudien är avgränsad från ordinarie
verksamhet genom att området är en nysatsning inom ett område som
Nyföretagarcenter Syd normalt inte arbetar med. Arbetet inom den ordinarie
verksamheten är fokuserad på ekonomiska tillväxtfaktorer i småföretag. I det
dagliga arbetet med småföretag har det uppmärksammats att det finns brist på
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kvalité och aktivt miljöarbete i småföretag upp till 10 anställda och förstudien
ska undersöka vilka insatser som behövs för att ändra detta.
Omvärld och samverkan

Tidigare har ett inledande arbete gjorts på initiativ av Nyföretagarcenter Syd
tillsammans med Miljöbron Skåne där ett stöd togs fram för den lilla företagaren
(1-10 anställda) en s.k. MILJÖKOLL. Detta arbete i kombination med övriga
partners (t.ex. Malmö kommun via Nyföretagarcenter Syd, Kävlinge, Lomma,
Staffanstorp, Burlöv) har tagits mot väldigt positivt. Idéen har därefter
diskuterats och ventilerats med ett femtiotal småföretag med ett positivt
intresse och input. Via dessa samarbetspartners har det säkerställts att riktig och
relevant kompetens kan tillföras projektet, såväl administrativt som
kompetensmässigt för att på ett effektivt sätt nå den relevanta målgruppen, små
företag 1-10 anställda. Omvärldsbevakning visar att det finns en mängd projekt
för offentlig sektor och större bolag, men inte för den definierade målgruppen,
1-10 anställda, där erfarenheter visar att en mycket stor andel, betydligt över
50%, inte gör ett aktivt energi- och miljöarbete.
Koppling till det lokala näringslivet

Via Nyföretagarcenter Syds nätverk på ca 4 500 företagare i sydvästra Skåne i
fem kommuner med Malmö som bas finns ett stort intresse. Förstudien riktar sig
till alla branscher, men med den begränsningen att det är företag (alla
bolagsformer) med 1-10 anställda. Huvudprojektet kommer att rikta sig mot ett
brett spektra av branscher som representerar bredden på svenska småföretag,
1-10 anställda. Förstudien riktar sig till företag i både Skåne och Blekinge och
regionala kluster kommer att kontaktas för deltagande i förstudien.

Mål och resultat
Mål

Följande frågeställningar ska besvaras:
1. Vilka lokala kluster och organisationer som ska vara med i huvudprojektet?
2. Hur ska företagen i huvudprojektet kunna gå från att göra Miljökollen till att
se de faktiska energi- och miljövinsterna?
3. Vilket övrigt stöd behöver företagen för att genomföra uppnå de möjliga
energi- och miljövinsterna?
4. Hur ska projektet kommuniceras till företagen och andra organisationer?
5. Vilken typ av tekniskt stöd finns för utvecklingen, Open source?
6. Företagen som har gjort Miljökollen ska kunna få riktlinjer för att fortsätta
göra miljöpolicy och olika typer av certifieringar.
7. Vilka förväntade energi- och miljöeffektiviseringar finns för företagen?
8. Vilka möjliga kommersiella vinster finns för bolagen som engagerar sig i
energi- och miljöarbetet?
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Målgrupper

Förstudien fokuserar på småföretag, 1-10 anställda i Skåne/Blekinge, både
tjänsteföretag och producerande företag inkluderas i studien. För att få ett
framgångsrikt genomförandeprojekt är det viktigt att involvera lämpliga aktörer
för att få spridning och genomförande av energi- och miljöarbetet. Kommuner,
regioner och näringslivsnätverk är viktiga mottagare av förstudien. Även i ett
kommande genomförandeprojekt kommer huvudinriktningen att vara de små
företagen, där regioner och kommuner kommer att vara viktiga stödfunktioner.
Förväntat resultat vid projektavslut

1. Att stödmottagaren har identifierat hur stor bristen är avseende det aktiva
energi- och miljöarbetet hos de mindre bolagen, 1-10 anställda.
2. Hur är kunskapen och beredskapen i de små företagen att genomföra ett aktiv
energi- och miljöarbete? 3
3. Vilken form av stöd behöver småföretagaren för att komma igång att arbeta
med ett aktivt energi- och miljöarbete?
4. Vilka organisationer kan vara potentiella partners för att kunna driva
genomförandeprojektet?

Målvärde för aktivitetsindikatorer
Inte aktuellt för förstudie.

Organisation och genomförande
Projektorganisation

Projektledare - anställd på Nyföretagarcenter Syd,
Projektdeltagare - anställd på Nyföretagarcenter Syd
Koordinator - anställd på Kävlinge kommun
Koordinator - anställd på Business Port Staffanstorp AB
Kommunikation - anställd på Nyföretagarcenter Syd
Administration, inköp, upphandlingar, - anställd på Nyföretagarcenter Syd
Ekonomi - anställd på Nyföretagarcenter Syd
Projektet ska ha en styrgrupp som består av representanter från
Nyföretagarcenter Syd, Staffanstorp Businessport AB och Kävlinge kommun
Arbetssätt

Arbetet leds av projektledaren, till sin hjälp finns ovan nämnda
projektorganisation. Projektet genomförs i fyra huvudfaser vilka är definierade i
ett GANT-schema. De fyra huvudfaserna är:
* Projektledning och koordinering
* Behovsanalys
* Åtgärdsförslag
* Konsortiebyggande och projektmodell för genomförandeprojekt.
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