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Inledning
Sveriges kommuner, landsting och regioner står inför betydande utmaningar till
följd av den demografiska, ekonomiska, tekniska och medicinska utvecklingen.
Betydande insatser krävs för att upprätthålla och utveckla välfärden. Innovation
kommer ha en nyckelroll för att möta dessa utmaningar.
Kommuner, landsting och regioner har en viktig roll för att skapa ett innovativt
samhällsklimat för medborgare, näringsliv och civilsamhälle. Det handlar dels om
att offentliga tjänster i sig ska vara innovativa, dels om att offentlig verksamhet
aktivt ska bidra till utvecklingen av nya bättre lösningar för såväl egna behov som
gemensamma samhällsutmaningar.
Verket för innovationssystem (VINNOVA) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har gemensamt identifierat behovet av ökade insatser för att
stärka innovationsförmågan i den verksamhet som kommuner, landsting och
regioner ansvarar för.

Innehåll
Denna överenskommelse anger syfte, mål och inriktning för arbetet med att stärka
innovationsförmågan i den verksamhet som kommuner, landsting och regioner
ansvarar för 2015-2017. Den bygger vidare på tidigare överenskommelse mellan
SKL och VINNOVA som löpt åren 2012-2014.
Överenskommelsen förtydligar samarbetsområden och samarbetsformer som
parterna gemensamt kommit överens om. Till denna överenskommelse utformas
ett arbetsprogram för konkreta insatser och aktiviteter.

Syfte och mål
Syftet med överenskommelsen är att stärka innovationsförmågan i den
verksamhet som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.
Målet är att bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster och uppdrag
som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och
civilsamhälle.
Genom denna överenskommelse stärker parterna samverkan och förutsättningarna
för att med gemensamma insatser stödja innovations- och utvecklingsarbetet i
offentlig verksamhet. Samarbetet bidrar vidare till att kvalitetssäkra insatser och
utlysningar så att de svarar mot konkreta behov från såväl verksamhetsföreträdare
som medborgare, näringsliv och civilsamhälle.
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Samarbetsområden
Utifrån syftet att stärka innovationsförmågan identifieras följande
samarbetsområden:
Främja kapaciteten för innovation genom att stimulera utveckling av
långsiktiga och starka innovationsmiljöer.
Stärka innovationsledning genom att utveckla ledarskapet och de
organisatoriska förutsättningar för innovation.
Smartare välfärdstjänster och en gynnsam samhällsutveckling genom
digitalisering och välfärdsteknologins möjligheter.
Främja användarperspektiv där medborgare, brukare och patienter
medskapar välfärdstjänster.
Snabbare implementering av innovationer genom att sprida lärande
exempel.

Samarbetsformer
Styrning
En gemensam styrgrupp på högsta tjänstemannanivå bildas mellan parterna.
Styrgruppen har till uppgift att följa upp genomförandet av överenskommelsen.
Styrgruppen har vidare till uppgift att anta ett arbetsprogram samt följa upp dess
genomförande.
Förslag till konkreta aktiviteter och insatser behandlas av respektive organisation
som också fattar erforderliga beslut.
Styrgruppen sammanträder minst två gånger per år och består av berörda
representanter från båda parter. Styrgruppen träffas växelvis hos SKL och
VINNOVA.
Genomförande
En arbetsgrupp bildas på tjänstemannanivå mellan parterna. Dess uppgift är att
initiera och driva aktiviteter enligt arbetsprogrammet som uppdateras vid behov
eller minst en gång per år.
Samverkan i planering, bedömning och informationsspridning
VINNOVA erbjuder SKL att delta i relevanta planerings-, referens- och
samrådsgrupper inom ramen för VINNOVA:s ordinarie verksamhet. SKL ges
möjligheter att, när parterna bedömer det lämpligt, delta i bedömningen av
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ansökningar som inkommer till VINNOVA. Syftet med samverkan är att öka
möjligheterna att kvalitetssäkra innehåll och fokus i olika insatser och utlysningar.
SKL erbjuder VINNOVA utökade möjligheter att informera SKL:s medlemmar
om de möjligheter som erbjuds genom myndighetens olika program och
utlysningar. SKL erbjuder vidare VINNOVA möjligheter att bidra med kunskap
och kontakter inom t.ex. omvärldsanalys. SKL bidrar till kvalitetssäkra innehåll
och fokus i olika insatser och utlysningar. SKL erbjuder sina medlemmar stöd och
mötesplatser för att stimulera och samordna olika initiativ.
Finansiering
Grundprincipen är att båda parter finansierar sitt deltagande inom de områden
som utpekas i denna överenskommelse.
VINNOVA välkomnar därutöver SKL och dess medlemmar att söka medel i
öppna utlysningar och andra satsningar som VINNOVA erbjuder.

Överenskommelsens giltighet
Parterna är eniga om behovet av en långsiktighet i arbetet med att stärka
innovationsförmågan i offentlig verksamhet. I syfte att skapa önskad långsiktighet
gäller denna överenskommelse från och med dagen för den sista underskriften till
och med utgången av år 2017, då den automatiskt upphör att gälla. Parterna
kommer därefter att utvärdera behovet av en förnyad överenskommelse. Parterna
har också möjlighet att i samförstånd revidera överenskommelsen under
innevarande period.
Stockholm den 23 januari 2015
För VINNOVA

För Sveriges Kommuner och Landsting
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