21 SEPTEMBER

Innovationsdagen 2016
Innovationsdagen 2016 är mötesplatsen för dig som vill delta i samtalet om det
nya innovativa offentliga Sverige. I kommuner, landsting, regioner och statliga
myndigheter sker en ständig utveckling som skapar värden för dem vi är till för.
Men hur frigör vi innovationspotentialen som finns i Sveriges offentliga
verksamheter? Vilka är trenderna som utmanar det offentliga uppdraget och
också möjliggör välfärdsinnovationer? Kan vi hitta nya sätt att lösa
vardagsproblem och utveckla smarta välfärdstjänster? Och hur kan vi involvera
både medarbetare och dem vi är till för i utvecklingsarbetet? Tillsammans
utforskar vi dessa frågor.
Under dagen möts vi i arenorna

testa, dela, lyssna och

spana där du i workshopform inbjuds att samtala kring innovationsfrågor i
relation till din verksamhet.
Nytt för i år är ett

innovationspris där du kan ta del av och

bidra med exempel på förnyelse eller innovativt arbete i din egen organisation.

Varmt välkommen!
Håkan Sörman

Charlotte Brogren

VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Generaldirektör, Vinnova

PROGRAM
09.00

Fika och registrering

09.30

Välkommen!
Håkan Sörman, VD Sveriges Kommuner och Landsting och Charlotte
Brogren, GD Vinnova inleder och Åsa Minoz, Modig Minoz ger oss
förutsättningarna för dagen.

10.00

More for less
Urbanisering, globalisering och den demografiska utvecklingen gör att offentlig
verksamhet behöver tänka på nya sätt och använda nya verktyg. Anna Sofie
Jacobsen är Project Manager på MindLab, ett nationellt innovationslabb i
Danmark. MindLab föddes 2002 som ett internt "växthus för kreativitet och
idéutveckling" på Ekonomi- och näringsministeriet. Anna Sofie delar med sig
av MindLabs metoder för policyutveckling och innovation i offentlig
verksamhet.

10.40

Spanarna har ordet!
Tre spanare tar oss med på varsin framtidsspaning inom områden som på
olika sätt påverkar det innovativa offentliga Sverige.
Vad kan vi lära av Google, Tesla och LinkedIn? Att leda för kontinuerlig
innovation.
Hur bygger framgångsrika företag ledarskap och företagskultur med siktet
inställt på en ständigt hög innovationsförmåga? Annika Steiber, PhD,
specialiserad på Corporate Innovation reder ut vad som ligger bakom
framgångsrika företag från Silicon Valley.
Digitalisering av vardagsliv och välfärd – vad händer med
innovationsförmågan?
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället
och med en av världens mest digitala befolkningar skapas nya möjligheter att
bygga välfärdslösningar och arbetssätt i det offentliga Sverige. Anders
Ekholm, vice VD på Institutet för framtidsstudier, ger sin bild av möjligheter
och hinder kring digitalisering och innovation.
Krympande och växande kommuner - klarar vi välfärdsuppdraget?
Skilda regionala förutsättningar innebär olika förutsättningar att klara
välfärdsuppdraget. Josefina Syssner, docent i kulturgeografi och föreståndare
för Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet
diskuterar hur utmaningar med att både växa och krympa ställer nya krav på
anpassningspolitik. Kan innovation vara en del av lösningen?

11.25

Innovativa offentliga Sverige, vad krävs av verksamheterna?
Spaningarna följs av ett samtal om vilka konsekvenser och möjligheter vi kan
se för offentlig sektor. Vad är det egentligen som sker just nu och varför är
innovation nödvändigt? Tillsammans med forskarna hjälper tre representanter
för offentlig sektor oss att vända utblickarna tillbaka in mot det innovativa
offentliga Sverige.
Medverkar gör Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande (s), Sundsvalls
kommun, Robert Winroth, innovationslandstingsråd (mp), Västerbottens läns
landsting och Erik Sandström, direktör för Avdelningen digitala tjänster,
Arbetsförmedlingen.

12.00

Dialogtorg
Dialogtorget är platsen där du kan ta del av spännande initiativ, ta del av
erfarenheter och tips från innovativa kommuner, landsting/regioner och
myndigheter.
Välj själv vilka du vill möta!

12.30

Lunch
Mingellunch med utställare och kollegor.

13.15

Lärpass i arenorna x 2
Testa, dela, spana eller lyssna! Välj ett av tre lärpass.
Under lärpassen får du tillfälle att ta del av andras arbete, träffa kollegor från
andra organisationer, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är relevanta
för innovationsarbetet i din organisation.

14.05

Lärpass i arenorna
Testa, dela, spana eller lyssna! Välj ett av tre lärpass.
Under lärpassen får du tillfälle att ta del av andras arbete, träffa kollegor från
andra organisationer, utbyta erfarenheter och diskutera frågor som är relevanta
för innovationsarbetet i din organisation.

14.50

Dialogtorg, omröstning och fika
Dags att rösta på vem du vill ska få Innovationspriset 2016.

15.15

Vägar framåt – insikter och drivkrafter
Var står vi nu och vad krävs för att vi ska kunna ta ytterligare steg framåt. Hur
kan det offentliga Sverige utveckla innovationskraften hos medarbetare och ta
tillvara de idéer och kunskap som finns hos invånare och brukare? Vilka frågor
är heta och vilken är riktningen framåt?
Insikter från dagen summeras, deltagare och panel reflekterar.

15.45

Med innovation på agendan
Civilminister Ardalan Shekarabi (s) med ansvar för digitalisering inom offentlig
sektor berättar om de utmaningar han ser och om regeringens arbete för att
stödja innovation och utveckling i offentlig sektor.

16.15

Prisutdelning
Dagen avslutas med att utse vinnaren av Innovationspriset 2016.

16.30

Dagen avslutas

Lärpass
TESTA: Användardriven innovation och tjänstedesign.
Pass 1: Med hjälp av exempel från Oxelösunds kommun och Arbetsförmedlingen
får deltagarna lära sig mer om hur tjänstedesign kan användas i praktiken.
Pass 2: Bästa sättet att lära sig användardriven innovation och tjänstedesign är
att själv prova på. Kom med ett öppet sinne för en spännande övning i
förnyelsearbete!
Medverkande: Jonas Gumbel, SVID, Susanna Shaibu och Lisa Sollenborn,
Oxelösunds kommun, Caroline Enevold, Arbetsförmedlingen

DELA: Från verktygslåda till strategi. Så bygger du ditt
innovationsarbete.
Merparten av alla innovationer kommer från medarbetare i företag och
organisationer. Vad är då viktigt att tänka på för en organisation som vill
säkerställa att man är en attraktiv, innovationsvänlig arbetsplats? I en interaktiv
workshop går vi från konkreta erfarenheter och exempel till en samlad guide för
dig som vill utveckla innovationsförmågan i din myndighet, kommun eller
landsting.
Medverkande: Klas Danerlöv, SKL, Jonny Ivarsson Paulsson, Vinnova, Annakarin
Sandén, Eskilstuna kommun.
•

LYSSNA: Innovationsledning – att skapa organisatoriska
förutsättningar för innovation.
Många är överens om att innovation är avgörande för att möta flera av de
utmaningar som ryms inom offentlig sektors olika uppdrag. Men, när det kommer
till kunskap om hur man faktiskt bär sig åt för att bli mer innovativ, växer
osäkerheten. Hur kan man utveckla förmågan och de organisatoriska
förutsättningarna för innovation?
Medverkande: Cassandra Marshall, Vinnova och Annika Steiber, Innoway.

SPANA: Innovations- och policylabb i Sverige och
omvärlden - miljöer för innovation i offentlig verksamhet
I kommunhus, regeringskanslier och parlament världen över finns en ökande
insikt hos politiker och tjänstemän om att det behövs annorlunda och bättre sätt
att arbeta med uppdragen när samhällsutmaningarna blir mer komplexa och
budgetar pressas. Alltfler exempel på innovationslabb eller miljöer för innovation
växer fram där man tar hjälp av nya metoder, discipliner och perspektiv. Ta del av
vad som händer på olika platser i världen och i Sverige.
Medverkande: Sara Modig, ModigMinoz och Rebecka Engström, Vinnova

Information och anmälan
Datum:

21 september 2016, kl 09.30-16.30. Registrering och kaffe från 09.00

Plats:

Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm. Karta

Målgrupp:

Innovationsdagen är en arena för dig som är intresserad av och nyfiken på
förnyelse och innovation i offentlig verksamhet. Du är politiker, chef/ledare,
projektledare eller medarbetare i offentlig verksamhet, i kommuner,
landsting/regioner, statlig verksamhet eller utförare av offentliga uppdrag/tjänster.

Kostnad:

2500 kronor, exkl. moms. Förtroendevalda ges en rabatt om 300 kronor. Ange din
titel i anmälan.

Anmälan:

Anmälan sker via den här länken eller via skl.se/kalender. Anmälan är bindande
men kan överlåtas på annan person. Sista dag för anmälan är 25 augusti.

Information: Information om deltagande och anmälan, kontakta:
Konstella, konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86
Information om dagens innehåll, kontakta:
Linda Ahlford, linda.ahlford@skl.se
Christina Thulin, christina.thulin@skl.se
Jonny Ivarsson Paulsson, jonny.paulsson@vinnova.se

Anmälan dig redan idag, antalet platser är begränsat.

Dialogtorget
Dialogtorget är platsen där du som deltagare kan ta del av konkreta exempel på innovation,
spännande initiativ eller verktyg, lyfta svåra frågor och knyta givande kontakter. Har ni gjort något
spännande eller intressant utvecklingsarbete som kan inspirera andra? Eller vill berätta om er
innovation eller verktyg/metod för innovation? Då tycker vi att ni ska delta med en station på
dialogtorget!
Kontakta Linda Ahlford, 08-452 7356, linda.ahlford@skl.se för mer information och anmälan.
Antalet platser är begränsat.

Vill du nominera till
innovationspriset?
Nytt för i år är ett

innovationspris där du kan ta del av och

bidra med exempel på förnyelse eller innovativt arbete i din egen organisation.
Svenska kommuner, landsting, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya
arbetssätt och lösningar för en god välfärd och ett hållbart samhälle.
SKL och Vinnova vill uppmärksamma offentliga
aktörer som skapat goda förutsättningar
för innovation och gjort skillnad genom ett nyinstiftat
innovationspris. Priset är ett led i att bidra till större
genomslag för nya initiativ och lösningar
som ger påvisade positiva effekter
för medborgare och/eller verksamheter.
Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av
framgångsrika innovativa lösningar och
praktiker som redan finns.

Vem kan nomineras?
De nominerade ska vara delar eller hela verksamheter inom kommuner, landsting, regioner och
myndigheter.
Innovationen ska:



ge påvisad effekt för medborgare och/eller verksamheten
ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser

Du kan nominera kandidater fram till och med måndag den 29 augusti. En jury kommer att utse tre
finalister. Finalisterna får tillfälle att presentera sig vid innovationsdagen den 21 september där en
slutlig vinnare utses.
Pris

Vinnaren belönas med 50 000 kr, samt stöd till spridningsinsatser. Samtliga finalister ges
möjlighet att synliggöras och medverka på lämpliga arenor under det kommande året.

Nominera din kandidat via denna länk. Där hittar du också ytterligare information om priset.

