VÄLKOMMEN DEN 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? Varför är arbetet
angeläget och hur kan vi hitta nya sätt att lösa vardagsproblem och utveckla smarta
välfärdstjänster?
Tillsammans utforskar vi teman som:








På spaning efter innovation – svenska och internationella exempel
Teknik i samhällets tjänst – trender som utmanar det offentliga uppdraget och
möjliggör välfärdsinnovationer
Användardriven innovation – innovationsprocessen på en timme
Vad hindrar oss? Om resursmässiga, legala och mentala hinder
Vem leder och vad kommer efter New Public Management?
Bland slussar, testbäddar och labb – nya utvecklingsmiljöer tar form

Varmt välkommen!
Håkan Sörman

Charlotte Brogren

VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Generaldirektör, Vinnova

Händer under dagen:
Dialogtorget är platsen där du kan ta del av konkreta exempel,
spännande initiativ, lyfta svåra frågor och knyta givande kontakter.
Vår

spanarpanel ger in- och utblickar kring

vad som väntar inom en snar framtid och hur det
påverkar välfärdsuppdragen.

testa,
dela, lyssna och spana där du i
Under dagen möts vi också i arenorna

workshopform inbjuds att samtala kring
innovationsfrågor i relation till din verksamhet.

Nytt för i år är en spännande

innovationstävling där du kan ta del av och bidra med exempel
på förnyelse eller innovativt arbete i din egen organisation.

Medverkar gör bland annat:
Ardalan Shekarabi, civilminister
Charlotte Brogren, generaldirektör, Vinnova
Geoff Mulgan, NESTA (ej bekräftat)
Annika Steiber, forskare och grundare INNOWAY
Josefina Syssner, Centrum för kommunstrategiska studier
Håkan Sörman, VD, SKL
Åsa Minoz, ModigMinoz
Jonas Gumbel, Stiftelsen Svensk Industridesign
Fullständigt program presenteras i maj.

Information och anmälan
Datum
Plats

21 september 2016, kl. 09.30 – 16.30. Registrering och kaffe från kl. 9.00.
Münchenbryggeriet, Torkel Knutssonsgatan 2, Stockholm. Karta.

Målgrupp

Innovationsdagen är en mötesarena 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 kommun, landsting, region, statlig verksamhet eller utförare
av offentliga uppdrag/tjänster.

Kostnad

2500 kr exkl. moms. Boka tidigt – rabatt: Anmäler du dig före den 31 maj är
kostnaden 2 200 kr. Politiker ges en rabatt om 300 kr. 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 anmälningsdag är 25
augusti.

Information Information om deltagande och anmälan kontakta:
Konstella, konferens@konstella.se, tfn: 08-452 72 86.
Information om dagens innehåll, vänligen 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 och förra årets
innovationsdag blev fullbokad.

