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Att slussa idéer till innovativ förändring – inbjudan
till nätverksdag 30 maj 2017 i Sundsvall
Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med
olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att
inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande.
Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och
inspiration för de som är nyfikna eller t.o.m. är på väg att starta sådan verksamhet.
Alla är välkomna mellan kl. 10.00 och 15.00 och i slutet av dagen inbjuds de av
Vinnova finansierade idéslussarna i kommuner till ett separat möte. På kvällen
blir det en paneldiskussion om välfärdens utmaningar inkl. mingel med mat och
dryck öppen för alla som deltar i nätverksdagen. Mer information om konferensen
Offentliga rummet 31/5-1/6, se www.offentligarummet.se
Tid: 10.00 - 15.00 öppet seminarium inkl. lunch och fika. 15:00 - 17:00 endast för
de av Vinnova finansierade Idéslussar i kommuner. 18.30 - 19.15 kvällsprogram
öppet för alla.
Plats: Quality Hotel, Sundsvall
Arrangörer: Vinnova, SKL och Sundsvalls kommun
Pris: 950 kr. För pris inklusive konferensen Offentliga rummet, se
www.offentligarummet.se OBS Idéslussprojekten medverkar kostnadsfritt.
Anmälan: http://offentligarummet.se/anmalan.1815.html
OBS - de Vinnovafinansierade Idéslussprojekten anmäler sig till nätverksdagen
30 maj via e-post till jonny.paulsson@vinnova.se
Preliminärt program
10.00 – 10.10 Välkomna!
Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv,
innovationssamordnare, SKL och Jonny Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova
10.10 – 12.00 Inspiration och exempel på öppen innovation, tjänstedesign och
medarbetardriven innovation
Vad händer i Sundsvallsregionens idésluss?
Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare, Sundsvall kommun och Christian
Söderberg, chef för BizMaker regional inkubator
Öppen innovation och tjänstedesign för att lösa samhällsutmaningar, Ivar
Björkman, chef för Openlab, ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms
läns landsting, Länsstyrelsen i Stockholms län samt de fyra lärosätena Karolinska
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Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola samt Gunnar
Björkman, projektledare, Idésluss Stockholms stad.
Vilka resultat har Linköpings kommuns idésluss uppnått och hur gå vidare
efter två års arbete? Gabriel Pousette och Jessica Svärdell, idécoacher i
Linköpings kommun
Skatteverkets utvecklingsarbete med hjälp av innovationsteam och idélotsar,
Klara Häggström och Mikael Svensson, Skatteverket
Lärdomar kring kulturförändring, innovationsledning och implementering
från Motala kommun, Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör och Kirsi
Mikkonen, verksamhetsutvecklare, Motala kommun
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.25 Workshop kring relevanta teman
Utifrån förmiddagens inspirationsexempel ges möjlighet att fördjupa dialogen
kring ett antal av de teman som tagits upp. Varje tema introduceras kort.
Deltagarna ges möjlighet att välja två teman på ca 35-40 min per tema.
Förslag på teman är:
• Hur visar vi på resultat och nytta av vårt innovationsarbete?
• Hur kan vi jobba med tjänstedesign för att få fram fler innovationer?
• Hur får vi till en kultur och förhållningssätt i våra offentliga organisationer
som främjar innovation?
• Hur kan vi samverka med aktörer i innovationssystemet inkl. fribrev,
immaterialrättsliga frågor, kommersialisering etc.?
• Annat tema (väljs på plats)
14.25 - 14.30 Gemensam avrundning, vad händer nu?
Eva-Marie Blusi Tyberg, projektledare, Sundsvalls kommun, Klas Danerlöv,
innovationssamordnare, SKL och Jonny Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova
14.30 - 15.00 Fika/mingel och slut på öppen del
15.00 - 17.00 Möte för de av Vinnova finansierade Idéslussarna i kommuner (se
separat inbjudan)
Kvällsprogram för alla som deltagit på nätverksdagen
Kl. 18.30 - 19.15 Öppen paneldiskussion om välfärdens utmaningar med bland
andra Anders Ekholm, Vice VD Institutet för framtidsstudier och Roger Molin,
Sveriges Kommuner och Landsting. Läs mer på www.offentligarummet.se
Lokal: Aveny (restaurang), Mingel med mat och dryck.
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