VÄLKOMMEN DEN 8 SEPTEMBER

SKL:s Innovationsdag 2015
Invånare! Medarbetare! Företag! Samhälle! – hur frigör vi innovationskraften i offentlig
verksamhet för att skapa det samhälle vi vill ha?
Den offentliga sektorn står inför en svårlöst ekvation. Andelen arbetsför befolkning minskar
samtidigt som behovet av välfärdsinsatser ökar. Vissa kommuner växer snabbt medan
andra förlorar invånare. Behovet av nytänkande stort inom alla de verksamheter som
kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Hur frigör vi utvecklingspotentialen i Sveriges kommuner, landsting och regioner? På
Innovationsdagen tar vi ut svängarna i innovationslandskapet. Välkommen till en rolig och
givande dag för dig som söker kunskap och inspiration om nya sätt att utveckla din
verksamhet.
I programmet väljer du arenorna

TESTA, DELA, LYSSNA,

SPANA där du inbjuds att föra innovationsfrågorna in i verksamheterna i kommuner,
landsting och regioner.

Varmt välkommen!
Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Program 8 september
10.00 Släpp taget, frigör kraften!
Varför har SKL satt innovation på agendan?
Lena Micko, ordförande SKL
Vad görs i Roskilde som lyfts fram som en internationell förebild?
Joy Mogensen, borgmästare, Roskilde kommun
Inspirerande exempel:
Bo Hjälmefjord, Växjö kommun
Carina Forsman Björkman, FoU i Sörmland
Mattias Ringh, Karolinska institutet

11.00 Tjänstelogik för förnyelsebyråkrater
Är vi fast i ett industriellt tänk i offentlig verksamhet? Hur kan vi tänka och
göra för att utgå från det som verkligen skapar värde för medborgaren?
Per Kristensson forskare på Centrum för tjänsteforskning (CTF) ger en
vägledning i tjänstelogik för förnyelsebyråkrater.
Samtal om medborgarfokus för innovation med ledare i offentliga verksamheter.
Christina Forsberg, avdelningschef CSN
Pär Eriksson, kommundirektör, Eskilstuna kommun
Christina Karlsson, områdeschef arbetsmarknad och sysselsättningsfrågor, Angered, Göteborgs stad
Hans Karlsson, avdelningschef, SKL

12.00 Dialogtorg
Inspiration, erfarenheter och tips från innovativa verksamheter. Välj själv efter
intresse och smak.
12.30 LUNCH
Mingellunch med utställare och kollegor.
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13.10

Lärpass 1.

Du väljer på plats.

Innovera

TESTA

Innovera på riktigt - när välfärd skapas tillsammans

Obs slutar
15.00

I en praktisk workshop får du prova på tjänstedesign för att identifiera
behov och problem, generera idéer och ta fram prototyper till lösningar
tillsammans med dem som berörs.
Medverkande: Tomas Edman, Experio Lab

LYSSNA

Innovera med flera
Nya, öppna, arbetssätt som tävlingar och hackatons stimulerar öppna
utvecklingsprocesser. Inspireras av exempel och tips som kan förändra ert
utvecklingsarbete.
• Medverkande: Alexander Alvsilver och Jonny Ivarsson Paulsson, VINNOVA
•

Förändra radikalt - svenska kommuner gör det

DELA

Är våra brukare nöjda med den service de har? Har vi koll på de egentliga
behoven? Ta del av erfarenheter från SKLs projekt Förändra radikalt.
Kommunföreträdare berättar om sin resa.
• Medverkande: Anna Lindström, SKL, Nils Danred m fl Laholms kommun.

SPANA

Alla har idéer – det gäller bara att fånga dem
KINVO – Katrineholms innovationsmodell fångar medarbetares goda
idéer. FoU i Sörmland delar med sig av sina erfarenheter från införandet
av en modell för att ta vara på den kreativa kraften.
Medverkande: Elisabeth Rindom, FoU i Sörmland, Marie Gillstam, Katec

på riktigt - när välfärd skapas tillsammans
14.00

LYSSNA

Lärpass 2.

Du väljer på plats.
Återbruksverkstad i Europas grönaste stad
Hållbarhet handlar både om materiella och mänskliga resurser. I Växjö
formas just nu ett kunskapskluster för cirkulär ekonomi med en
återbruksverkstad som nav för samarbetet.
Medverkande: Bo Hjälmefjord, Växjö kommun

Motala – pilotkommun för innovationsarbete

DELA

Motala kommun utvecklar ett gemensamt system för innovationsledning.
Hur går det till i praktiken? Vad krävs av ledning, medarbetare och
politik? Ta del av erfarenheterna från Motala.
Medverkande: Kirsi Mikkonen, Motala kommun

Tio tips för gratis innovation

SPANA

Ingen budget? Ingen tid? Inga idéer? Leif Denti och Martin Kreuger från
sajten Tusentips.se slår hål på myten om att innovation kräver stora
investeringar och dyra konsulter. Duon ger dig handfasta tips.
Medverkande: Leif Denti, innovationsforskare och Martin Kreuger,
skribent
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14.50

Kaffe med dialogtorg

15.20

Insikter, politik och framtidsspaning
Hur kan det offentliga Sverige släppa taget och frigöra kraften? Vilka är de heta
frågorna och utvecklingsspåren framåt?
Insikter från dagen summeras, deltagare och panel reflekterar.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Joy Mogensen, borgmästare, Roskilde kommun
Håkan Sörman, vd, SKL
Charlotte Brogren, generaldirektör, VINNOVA
Regeringens arbete med innovation i offentlig verksamhet
Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister

16.30

Dagens avslutas
Håkan Sörman, SKL och Charlotte Brogren, VINNOVA

MÖTESINFORMATION
Datum

8 september, kl. 10.00 – 16.30. Registrering och kaffe från kl. 9.00.

Plats

7A Odenplan, Stockholm. Karta.

Målgrupp

Innovationsdagen är en mötesarena för dig som är engagerad, intresserad och
nyfiken på förnyelse och innovation i offentlig verksamhet.
Vi tror att du är chef/ledare, projektledare, medarbetare eller förtroendevald
politiker och att du är aktiv i kommun, landsting eller region.

Kostnad

1900 kr.

Anmälan

Anmälan sker via den här länken. Anmälan är bindande men kan överlåtas på
annan person. Sista anmälningsdag är 25 augusti.

Information

Information om deltagande och anmälan kontakta Konstella.
konferens@konstella.se
Information om dagens innehåll, vänligen kontakta:
Klas Danerlöv, klas.danerlov@skl.se eller
Linda Ahlford, linda.ahlford@skl.se.
Åsa Minoz, ModigMinoz och Klas Danerlöv modererar Innovationsdagen.

SKL:s Innovationsdag genomförs i samverkan med VINNOVA
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